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Ella Smith Simmons

Educação para um futuro 
seguro: eternidade

P
esquisas sobre a educação superior em vários países indicam que 
muitas nações estão procurando melhorar o acesso ao seu sistema de 
educação superior e o êxito do mesmo. Em um relatório de setembro de 
2006, por exemplo, A Test of Leadership: Charting the Future of U.S. 
Higher Education,1 uma comissão apontada pela Ministra de Educação 

dos Estados Unidos, observou que a educação superior se tornou uma das prin-
cipais histórias de sucesso da América [do Norte]. No entanto, apesar deste oti-
mismo geral, a comissão reconhece que a educação superior americana “precisa 
melhorar de forma dramática” a fim de realizar suas promessas não cumpridas. 

Poderia esta mesma mensagem ser aplicada à educação superior adven-
tista do sétimo dia? Será que poderíamos tirar proveito de uma análise mais exa-
ta – e talvez mais sábia – do nosso “sistema” de educação livremente mantido? 
Tal avaliação, embora não tenha em vista nenhuma instituição específica, pode 
avaliar os compromissos fundamentais da igreja para com a educação superior e 
suas expectativas quanto à mesma.

O enfoque
O Ministério de Educação dos EUA (USDOE) desafiou a educação supe-

rior a considerar as mudanças como “nada menos que assegurar a promessa do 
futuro e expandir o potencial do povo americano”.2 Ofereceu também diversas 
recomendações com o propósito de: (1) melhorar o acesso à educação superior 
e torná-la menos dispendiosa; (2) reforçar sua qualidade e incentivar inovação; 
e (3) levar às faculdades e universidades americanas a tão necessária transparên-
cia e responsabilidade. Em suas recomendações autodenominadas “arrojadas”, 
ele solicitou que retornassem aos valores essenciais da filosofia de educação su-
perior. Poderia a educação superior adventista beneficiar-se também do diálogo 
que procura recentralizar nossos esforços?

Responsabilidade na educação superior adventista
Mais de um século atrás, nas primeiras décadas da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, a mensageira de Deus enunciou o caráter e propósito fundamentais 
para nossos esforços educacionais: redenção, e sua essência, Cristo. Ela disse: 
“No mais elevado sentido, a obra da educação e da redenção são uma.”3 O siste-
ma denominacional de educação superior é uma história de miraculoso êxito no 
mundo inteiro. Contudo, a despeito de suas realizações, enfrentamos um futuro 
cada vez mais desafiador que requer reavaliação e dramática mudança.

Precisamos encontrar maneiras de oferecer maior acesso à educação 
superior adventista aos milhões de jovens e adultos que fazem parte da nossa fa-
mília da igreja, e de identificar formas de torná-la mais acessível financeiramen-
te a todos os que desejam obtê-la. Precisamos ser mais inovadores e intencionais 
em nossos esforços por preparar nossos jovens para assumir responsabilidades 
de liderança na sociedade e na igreja. Mas acima de tudo, precisamos continuar 
comprometidos com o preparo deles para a eternidade. Esses propósitos e sua 
urgência requerem que nos tornemos cada vez mais transparentes e responsá-
veis. Temos uma responsabilidade diante de Deus, dos membros de nossa igreja, 
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e dos cidadãos dos vários países onde mantemos igrejas e escolas. 

Compromisso
Seja o que for que façamos, precisamos permanecer leais ao nosso 

propósito e aos nossos valores essenciais. Charles Malik, em sua crítica da 
universidade cristã, afirma que “as escolas que reivindicam afiliação ao Seu 
Nome, dificilmente demonstram de forma prática que Jesus Cristo tem alguma 
relevância no que se refere ao tópico e espírito de suas pesquisas e aprendizado 
científicos.”4 Ele acredita que muitos chegaram a essa condição desviando-se de 
seus valores essenciais, considerando esta mudança como “progresso”, ao passo 
que deixaram de discernir a compatibilidade da excelência acadêmica com a fé 
religiosa. Nossas faculdades e universidades ainda não se enveredaram por esse 
caminho, mas são vulneráveis a essa desestabilidade. Não nos desviemos de 
nosso centro, nem excursionemos rumo ao declínio. 

Não devemos permitir que o progresso acadêmico ou a realização estu-
dantil, importantes como possam ser, eclipsem Cristo como centro de nossos es-
forços educacionais. Embora acreditemos na paz, justiça, alívio do sofrimento, 
ciência, razão e cultura, e os adotemos, por mais valiosos que sejam essas metas 
e propósitos, não devem substituir Cristo na educação superior adventista. 

Conclusão
A Comissão do USDOE resumiu seu relatório reconhecendo que o cum-

primento de suas metas exigia decisões difíceis e importantes mudanças. Ela 
concluiu com otimismo que “trabalhando juntos, podemos nos basear no êxito 
do passado na educação superior  para criar um sistema pós-secundário aperfei-
çoado e revitalizado que se adapte melhor às demandas, bem como às oportuni-
dades de um novo século.” Como adventistas do sétimo dia, podemos chegar a 
uma conclusão menos assertiva? 

Ella Smith Simmons é vice-presidente da Associação Geral dos Adventistas 
do Sétimo Dia (AG), em Silver Spring, Maryland, EUA. Como parte de sua fun-
ção, ela supervisiona vários departamentos da AG, incluindo o de Educação. Já 
atuou como professora e administradora em várias instituições adventistas de 
educação superior. 
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Cuidado que ninguém vos venha a 
enredar com sua fi losofi a.” Colos-
senses 2:8, ARA.1 O conselho de 
Paulo tem feito com que muitos 
cristãos, incluindo os adventistas 

do sétimo dia, abriguem um temor anor-
mal de fi losofi a. Quando um teólogo do 
segundo século perguntou, “Que tem Ate-
nas a ver com Jerusalém?”,2 ou quando a 
pioneira adventista Ellen White advertiu 
contra vaguear “nos labirintos da fi loso-
fi a”,3 eles podem ter desejado transmitir 
um alerta contra os movimentos emergen-
tes na história da igreja. O próprio Paulo 
faz alusão a um motivo importante para 
sua preocupação. Em seus dias, os gregos 
apologistas e partidários da fi losofi a re-
presentavam verdadeira ameaça ao desen-
volvimento do cristianismo. O apóstolo 
teve de emitir uma advertência espiritual 

e teológica à igreja em Colossos: Cris-
to não é negociável, “porquanto, nEle, 
habita, corporalmente, toda a plenitude da 
Divindade. Também, nEle, estais aperfei-
çoados. Ele é o cabeça de todo principado 
e potestade.” Colossenses 2:9 e 10. 

Embora a educação cristã deva estar 
fundamentada e arraigada em um compro-
misso cristocêntrico, não deve deixar de 
reconhecer que funciona em um mundo 
cujo comprometimento fi losófi co e ativi-
dade acadêmica podem estar em desacor-
do com a perspectiva cristã. Diante de tal 
desacordo, a escola cristã não se pode dar 
ao luxo de esconder-se como avestruz; 
na verdade, tem uma obrigação para com 
seus alunos e constituintes, na busca do 
resultado mais positivo possível no pro-
cesso de aprendizado a fi m de preparar os 
alunos para enfrentarem tanto as questões John M. Fowler

Filosofi a e 
Educação Cristã

Avenida que conduz 
ao desespero ou à 

compreensão?
Embora a educação cristã deva estar 

fundamentada e arraigada em um 

compromisso cristocêntrico, não deve 

deixar de reconhecer que funciona 

em um mundo cujo comprometimento 

fi losófi co e atividade acadêmica 

podem estar em desacordo com a 

perspectiva cristã.

“
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sutis como as óbvias que a filosofia susci-
ta na vida e aprendizado diários. 

Será possível cumprir essa obrigação? 
Eu acredito que sim, desde que (1) dis-
pensemos alguns mitos tradicionais sobre 
filosofia, (2) compreendamos a natureza 
e função da filosofia, e (3) desenvolva-
mos uma visão de mundo cristã dentro da 
qual possamos prosseguir nesta jornada 
intelectual. 

Livre-se dos mitos
Um dos mitos tradicionais que alguns 

cristãos desenvolveram quanto à filosofia 
é que fé e razão são incompatíveis. Mas 
tanto a fé como a razão são dádivas de 
Deus ao ser humano e qualquer incom-
patibilidade percebida entre elas não está 
fundamentada em revelação bíblica. O 
Criador convida: “Vinde, pois, e arrazoe-

do conhecimento, devem esforçar-se por 
atingir o mais elevado lance da escada. 
Avancem os alunos o mais rápido e vão 
o mais longe que lhes seja possível; seja 
o seu campo de estudo tão vasto quanto 
possam alcançar suas faculdades.”4 Esta 
elevada meta, no entanto, vem com uma 
advertência: “Façam, porém, de Deus a 
sua sabedoria, apeguem-se Àquele que é 
infinito em conhecimento que pode reve-
lar segredos ocultos por séculos e solver, 
para a mente dos que nEle crêem, os mais 
intrincados problemas.”5 

Portanto, há uma ligação entre razão e 
fé – ambas são dádivas de Deus, e devem 
ser exercidas na educação cristã. As 
Escrituras ordenam que desenvolvamos 
nossa mente – naturalmente, crescer em 
conhecimento faz parte do processo de 
santificação. (II Pedro 1:5-7.) Sendo que a 
fé cristã requer a transformação da mente 
(Romanos 12:2), então ela não anula a 
mente nem a razão, mas as transforma 
de modo que a mente humana funcione 
com o auxílio da iluminação divina. Esta 
é uma tarefa que unicamente a fé pode 
alcançar e reter. 

O segundo mito, que alguns cristãos 
acariciam, é que o crescimento intelectual 
solapa a fé cristã. Mas, na realidade, um 
cristão culto pode ser um indivíduo mais 
bem informado e um eficiente comunica-
dor. Embora a maioria dos discípulos de 
Jesus fosse inculta (mostrando que Deus 
pode usar qualquer pessoa que desejar), 
homens como Moisés, Daniel e Paulo 
ilustram o poder das pessoas cultas que 
se submetem às reivindicações da fé. Ser 
santificado não significa ser ignorante. 
Mais uma vez, Ellen White afirma: “A 
ignorância não aumenta a humildade ou 
a espiritualidade de qualquer professo se-
guidor de Cristo. As verdades da Palavra 
divina podem ser mais bem apreciadas 
pelo cristão intelectual. Cristo pode ser 
mais bem glorificado por aqueles que 
O servem inteligentemente. O grande 
objetivo da educação é habilitar-nos a usar 
as faculdades que Deus nos deu, de tal 

mos” (Isaías 1:18) e o próprio Deus tam-
bém descreve a fé nEle como essencial 
para nosso relacionamento com Ele. (Ver 
Hebreus 11:6 e Romanos 1:17.)

A fé cristã ressalta o fato de que 
quando Deus criou os seres humanos à 
Sua imagem (Gênesis 1:26), Ele partilhou 
com estes Sua criatividade, que logica-
mente implica uma capacidade racional. 
O raciocínio humano pode com freqüên-
cia mostrar-se falho ou degenerado, mas 
isso não significa que não tem função na 
vida cristã. Certamente, mesmo a vida 
religiosa de um cristão deve ser vivida, 
explicada e partilhada com um mundo que 
usa ferramentas fabricadas por meio do 
raciocínio. Parte do propósito da educação 
cristã é desenvolver ao máximo a capaci-
dade racional. Ellen White escreveu: “To-
dos quantos se empenham na aquisição 

Um dos mitos tradicionais que alguns 

cristãos desenvolveram quanto 

à filosofia é que fé e razão são 

incompatíveis.
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maneira que exponha melhor a religião da 
Bíblia e promova a glória de Deus.”6 

Um terceiro mito é a percepção de que 
há uma distinção entre o que é sagrado e 
o que é secular, e que devemos viver essa 
distinção. Uma compreensão mais ampla 
da fé cristã dita que embora vivamos em 
meio ao que é secular, devemos servir de 
mediadores do sagrado ao povo secular, 
a fim de podermos melhor compreender, 
apreciar e captar a dinâmica e o senso de 
realização encontrados no sagrado. Deus é 
o Deus tanto do altar como do laboratório, 
e o cristão não deve ser apologético quan-
to a um, nem enamorar-se do outro. 

Não devemos separar o sagrado do 
secular a ponto de restringir a religião 
ao coração e ao sábado, e a educação à 
mente e ao restante da semana. O perigo 
oculto do secular é pensar e viver como se 
Deus não existisse. A fé ordena enfrentar 
esse perigo em seu próprio território e 

vencer seus ardis. Para fazer isso, a fé 
precisa manter em seu foco mais nítido a 
habilidade de raciocinar, doada por Deus. 
Vivemos no mundo, mas não somos parte 
dele. O mundo é tanto nossa moradia 
como nossa missão.

A íntima relação entre fé e razão é 
muito bem resumida por Ellen White: 
“Conhecimento é poder, mas só o é para o 
bem, quando unido à verdadeira pieda-
de. Para servir aos mais nobres fins, ele 
deve ser vivificado pelo Espírito de Deus. 
Quanto mais íntima for nossa ligação com 
Deus, tanto mais plenamente podere-
mos compreender o valor da verdadeira 
ciência; pois os atributos de Deus, tais 
como se mostram nas obras que criou, 
serão mais bem apreciados por aquele que 
tem conhecimento do Criador de todas as 
coisas, o Autor de toda verdade.”7

Entenda o que a filosofia faz
Questionar é a ocupação da filosofia e 

também sua ferramenta. A filosofia apro-
veita toda oportunidade para esquadri-
nhar, instigar, duvidar, analisar e buscar. 
O alvo de seu questionamento é buscar 
significado e coerência. Morris observa: 
“A função do filósofo é fazer perguntas 
que sejam relevantes ao tópico em estudo, 
que realmente exijam respostas, não 
meras reflexões, perguntas cujas respostas 

realmente façam diferença no modo em 
que vivemos e trabalhamos.”8 

Toda filosofia se preocupa com três 
perguntas básicas: O que é a realidade? O 
que é a verdade? O que é bom? A primei-
ra se relaciona à ontologia e metafísica, 
o estudo da realidade e existência. O que 
constitui a realidade? A existência huma-
na é real? A árvore que vemos faz parte 
da realidade? Ou a idéia característica da 
árvore ou do ser humano tem precedência 
sobre a compreensão da realidade? Como 
diz Schaeffer: “Nada que seja digno de 
ser chamado filosofia pode deixar de lado 
o fato de que as coisas existem e existem 
em sua presente forma e complexidade.”9 

A segunda área de interesse na filosofia 
é a epistemologia. Como sabemos se uma 
coisa é verdadeira ou não? Aquilo que é 
verdade é sempre verdade? Quais são as 
condições e limitações do conhecimento? 
Como seres humanos somos responsáveis 
pela criação, certificação e verificação da 
verdade? A verdade é relativa ou absolu-
ta? 

A terceira área de preocupação da filo-
sofia é a ética. O que é bom? O que define 
a conduta adequada? Existe uma norma 
para o comportamento? Esta é objetiva, 
subjetiva, relativa ou absoluta, universal 
ou particular? Qual é a origem desta nor-
ma – a tradição, costumes sociais, práticas 
atuais, a vontade do poder, situação, ou 
religião em vigor? Ela está valorizando 
um processo condicional?

A resposta da filosofia a estas perguntas 
depende da visão de mundo que a pessoa 
adota. Se você fosse um seguidor de 
Platão, por exemplo, sua visão de mundo 
seria de idealismo – a crença de que a 
realidade consiste do mundo de idéias. 
Usando esta suposição, um idealista seria 
capaz de definir o que constitui a reali-
dade, a verdade e a ética. Mas se a sua 
visão de mundo for a de um materialista, 
evolucionista, ou existencialista, sua 
percepção da realidade e da verdade seria 
bem diferente. 

Por isso, como deve um cristão rela-
cionar-se com a filosofia? Em primeiro 
lugar, é sempre vantajoso para um cristão 
compreender as complexidades das várias 
filosofias, seus pontos de vista, sua me-
todologia, suas conclusões e seu desafio 
para a vida cristã intelectual e religiosa. 
Paulo descobriu que o Areópago não foi 
um empecilho, mas um motivador para 
a melhor compreensão e proclamação de 
sua fé. (Ver Atos 17:22-34; cf. I Coríntios 
2:1-7.) Em segundo lugar, o cristão deve 
desenvolver uma visão global que lhe 
proverá um fundamento adequado sobre o 

Há uma ligação entre razão e fé – 

ambas são dádivas de Deus, e devem 

ser exercidas na educação cristã.

BÍBLIA SAGRADA
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qual se firmar, com o qual estabelecer um 
diálogo significativo e assim testemunhar 
ao mundo secular. 

Desenvolva uma visão cristã de 
mundo

Ao lidar com filosofia, os educadores 
cristãos devem evitar os perigos gêmeos: 
capitulação e indiferença. Por um lado, 
poderão ser tentados a ceder aos ataques 
filosóficos e sentir-se compelidos a rein-
terpretar ou rejeitar as reivindicações de 
sua fé religiosa. Por outro lado, poderão 
esquivar-se de fazer ou de responder 
perguntas críticas. Embora a capitulação 
possa destruir o compromisso religioso 
da pessoa, o pânico torna ineficaz o seu 
testemunho religioso. Em vez disso, o 
cristão tem a responsabilidade de lidar 
de modo eficaz com as perguntas que a 
filosofia sugere e prover respostas dignas 
de crédito da perspectiva de uma visão 
cristã de mundo. Schaeffer coloca isso 
de forma objetiva: “O cristianismo tem a 
oportunidade... de expor claramente o fato 
de que sua resposta contém exatamente o 
elemento que tem desanimado o homem 
moderno: a unidade de pensamento. Ele 
provê uma resposta unificada para a vida 
em sua totalidade. É bem verdade que 
o homem terá de renunciar seu raciona-
lismo, mas então, baseado no que pode 
ser debatido, ele tem a possibilidade de 
recuperar sua racionalidade.”10 

Enquanto os filósofos encontram sua 
unidade de pensamento em seu preferido 
ponto de partida – a mente, a matéria, a 
existência, o materialismo, a linguagem, 
a classe, etc. – aonde vamos nós para 
desenvolver uma visão cristã de mundo? 
Sem pretender ser exclusivo nem exausti-
vo, permita-me sugerir três úteis afirma-
ções básicas sobre a fé. Estas afirmações 
são integrais quanto à natureza, univer-
sais quanto ao âmbito, bíblicas quanto 
à origem, e não negociáveis quanto ao 
compromisso. 

1. Deus é a realidade suprema. “No 
princípio Deus...” Gênesis 1:1, NVI. 
Nisso se encontra o fundamento da visão 
cristã de mundo. Porque Deus é, eu sou. 

Sem Ele, nada existe. “‘NEle vivemos, 
nos movemos e existimos.’” Atos 17:28, 
NVI. Para o cristão, Deus, como Pessoa, 
é o que constitui a realidade suprema. Ele 
é a causa e o projetista da Criação. Suas 
atividades têm estrutura, propósito, e or-
dem. Como afirma Schaeffer: “A força do 
sistema cristão – seu teste decisivo – é que 
todas as coisas se encaixam sob o ápice do 
Deus existente, pessoal e infinito, e este 
é o único sistema no mundo inteiro onde 
isso é verdade. Nenhum outro sistema 
tem um ápice sob o qual tudo se encaixa. 
... Sem perder sua própria integridade, o 
cristão pode ver todas as coisas se encai-
xando no lugar abaixo do ápice cristão da 
existência do Deus pessoal e infinito.”11 

2. Sabemos porque Ele nos revelou. 

Uma segunda dimensão da visão de mun-
do cristã é que o conhecimento humano 
está baseado na revelação de Deus através 
da natureza e das Escrituras Sagradas. Por 
esta razão, estudamos a natureza e seu 
curso na história e na experiência dentro 
do contexto da criação da natureza por 
Deus e de Sua ação na mesma. A mente 
crédula discerne as obras de Deus na bele-
za e mistério da natureza, sondando este e 
louvando aquela. O cristão também aceita 
a Bíblia como o alicerce epistemológico 
de sua visão de mundo. Isso significa que 
“nenhuma interpretação de significado 
máximo pode ser feita sem revelação 
bíblica. Faltando a perspectiva que ela nos 
dá, as coisas do mundo são simplesmente 
objetos separados, os eventos do mundo 

O segundo mito, que alguns cristãos 

acariciam, é que o crescimento 

intelectual solapa a fé cristã.
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são meras coincidências não inter-relacio-
nadas, e a vida é unicamente uma frustran-
te tentativa de obter o máximo significado 
em trivialidades insignificantes.”12 

Aceitar a Palavra de Deus como uma 
fonte epistemológica não significa que 
consideramos a Bíblia como uma es-
pécie de enciclopédia divina. Significa, 
no entanto, que cremos que ela aborda 
as importantes questões da vida: Quem 
sou eu? De onde venho? Para onde vou? 
Qual é o significado da história? Qual é 
minha função na sociedade? A Bíblia tem 
alguma coisa a dizer sobre estas e outras 
questões decisivas da existência e do 
destino, e por isso a visão cristã de mundo 
– e a educação cristã – devem levar em 
consideração o que ela diz, mesmo ao se 

depararem com a 
posição de outros 
sistemas. 

3. Deus se 
relaciona com os 
seres humanos. 
A visão cristã de 
mundo aceita uma 
antropologia que 
reconhece uma 
íntima afinidade 
entre Deus e os 
seres humanos. 
A afinidade pode 
ser resumida em 
três declarações 
principais: 

a. Deus criou o 
ser humano à Sua 
própria imagem 
(Gênesis 1:26 e 
27), e assim sendo, 
ele não é resultado 
de algum acidente 
cósmico ou ápice 
de algum para-
digma evolucio-
nário, limitado e 
controlado por um 
complexo sistema 
de leis mecânicas. 
A afinidade com 
Deus faz com que 

os seres humanos ajam de maneira criati-
va, se relacionem de modo significativo e 
sejam responsáveis por seus atos. 

b. Por causa dessa afinidade, o cristão 
considera o mal como resultado de um 
rompimento na relação entre Deus e o ser 
humano, o que a Bíblia chama de pecado. 
Pecado, ou afastamento de Deus, é a raiz 
de percepções, relacionamentos e valores 
distorcidos. Isso, conforme a visão cristã 
de mundo, explica a situação caótica, 
confusa e sem esperança que desvirtua 
a vida, transformando-a em um dilema 
existencial. 

c. Por causa da afinidade entre Deus 
e o ser humano, a divindade não deixou 
a humanidade sem esperança. A visão 
cristã de mundo é tanto redentora como 
cirúrgica. É redentora porque Deus salvou 
a humanidade do pecado e a reconciliou 
consigo através da cruz de Cristo. (II 
Coríntios 5:19.) É cirúrgica pelo fato de 
que aguarda um tempo do fim quando 
o pecado e seus resultados serão total-
mente eliminados, preparando o caminho 
para a criação de “novos céus e nova 
terra”. Isaías 65:17. Ambos os aspectos 
de restauração estão baseados na vida e 
morte de Cristo. Deste modo, conhecê-Lo 

e relacionar-se com Ele se torna funda-
mental tanto para a vida cristã como para 
o aprendizado cristão. Sem Ele, não pode 
haver visão cristã de mundo.

Conclusão
Com essas afirmações básicas, atuando 

dentro de uma visão religiosa assertiva de 
mundo, a educação cristã pode funcionar 
sem comprometer a fé religiosa ou sacrifi-
car a integridade intelectual. Nosso ensino 
se tornará, então, integral, centrado em 
Deus, redentor, e voltado ao serviço. Ele 
se transformará em uma busca jubilosa, na 
qual a fé e a razão se abraçarão, à medida 
que o coração adorador e a mente inquiri-
dora estejam integrados e em paz um com 
o outro. 

Assim sendo, a filosofia não precisa ser 
a avenida rumo ao desespero, mas a rodo-
via que conduz à melhor compreensão.

John M. Fowler é 
Diretor Associado do 
Departamento de Edu-
cação da Associação 
Geral da IASD, em Sil-
ver Spring, Maryland, 
EUA.
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Mentores Para 
Professores Principiantes
Mary Lopez* estava entusiasmada 

com seu primeiro emprego de 
período integral como professo-
ra de uma escola adventista de 
ensino fundamental. Concluíra 

todos os requisitos exigidos no curso de 
pedagogia, completara as horas de estágio 
com recomendações positivas de sua coor-
denadora, e passara nos exames requeridos 
pelo governo para ser registrada. Mary foi 
considerada uma universitária prometedo-

ra, tanto pelos professores universitários 
como por possíveis empregadores, dois 
dos quais lhe ofereceram emprego como 
professora.

Na semana anterior ao início das aulas, 
Mary apareceu entusiasmada juntamente 
com outros professores e administradores. 
Saudou cordialmente os pais e os alunos 
no dia de matrículas. Mary garantiu ao 
diretor que estava preparada para o novo 

ano escolar. Preparara um quadro-mural 
atrativo e completara seu plano de aulas 
para longo prazo, bem como um plano 
de aulas detalhado para as duas primeiras 
semanas de aula. Os livros didáticos e 
outros materiais estavam organizadamente 
empilhados e prontos para serem distribu-
ídos aos alunos no primeiro dia de aulas. 
Mary colocara um cartaz de “Boas-vin-
das!” na porta e regulamentos na parede 
de sua sala.

Uma vez iniciadas as aulas, tudo pare-
cia ir bem com Mary. A primeira situação Thambi Thomas*Pseudônimo.

“Muitas pessoas 

foram além do que 

podiam porque 

alguém pensou que 

podiam.”  

 Anônimo

Mentor Doug Havens (Escondido Adventist Academy), demonstrando como usar o novo equipamento comprado pela professora principiante Melissa Price 
(Redlands Adventist Academy).
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Mentores Para 
Professores Principiantes

estressante teve lugar uns poucos dias 
antes da Noite de Volta à Escola, quando 
os professores se encontrariam com os 
pais para explicar os regulamentos da sala 
de aula, o currículo, orientações quanto a 
deveres de casa, passeios de classe, etc. 
Como esse assunto fora abordado no curso 
de pedagogia, Mary foi capaz de prepa-
rar-se, com um pouco de ajuda de outros 
professores. Tudo estava bem; pelo menos 
assim parecia. 

Algumas semanas depois, certa manhã 
o diretor da escola, Sr. Felt, entrou na 
classe de Mary e encontrou os alunos 
estudando sozinhos em silêncio. Os alunos 
disseram que a professora fôra ao banhei-
ro. Poucos minutos depois, Mary apare-
ceu. Com uma olhada apenas, o diretor 
percebeu que Mary estivera chorando. 
Quando perguntou se tudo estava bem, ela 
rapidamente se recompôs e respondeu que 
logo fi caria bem. O diretor suspeitou que 
as coisas não iam bem, e decidiu conversar 
com ela após as aulas. 

Naquela tarde, quando o Sr. Felt per-
guntou a Mary como estavam as coisas, 
ela começou a soluçar incontrolavelmente. 
Depois de alguns minutos, confessou:

– As coisas não vão muito bem. Tenho 
chorado todos os dias e não consigo dor-
mir à noite. Acho que não estou fazendo 
bem o meu trabalho. Tenho dor de estôma-
go todas as manhãs ao me preparar para ir 
à escola. Não sei o que acontece comigo. 
Procuro me preparar para as aulas, e faço 
o meu melhor, mas os alunos não prestam 
atenção ao que digo. Eu me sinto oprimi-
da. E os pais fazem tantas perguntas. Acho 
que não consigo continuar.

Lamentando ter ignorado as necessi-
dades de Mary, o diretor ofereceu para 
providenciar-lhe uma professora auxiliar 
ou enviá-la para aconselhamento, mas foi 
inútil. Mary decidira que lecionar não era 

fonte para isso é o “Schools and Staffi ng 
Survey” realizado durante o ano letivo de 
1987-1988, e o estudo de acompanhamen-
to levado a efeito no ano seguinte. Este 
revelou que o índice de desgaste entre 
professores de escolas particulares era de 
12,7 por cento, ou seja, mais de duas vezes 
mais elevado do que o índice entre profes-
sores de escolas públicas (5,7 por cento).4 
É provável que o índice de desgaste no 
sistema educacional adventista também 
esteja nesta mesma faixa. 

O objetivo principal deste artigo é pro-
ver uma estrutura básica que os ofi ciais de 
educação das Associações e das grandes 
escolas possam utilizar para desenvolver 
e implantar programas de mentores para 
professores a fi m de dar apoio aos princi-
piantes. 

Visão geral das responsabilidades 
dos mentores

Mentores para professores são educado-
res experientes que partilham seu conhe-
cimento, perícia e experiência com novos 
professores. Isso tem defi nido claramente 
as expectativas tanto do mentor como do 
professor principiante. É importante que o 
mentor entre nesse relacionamento com o 
compromisso de ajudar o professor princi-
piante a ser bem-sucedido. 

O mentor deve:
• Trabalhar de maneira regular e di-

retamente com o professor de acordo com 
um horário estabelecido;

• Auxiliar o professor no planejamen-
to do ano letivo para longo prazo;

• Ajudar o professor a criar um 
ambiente de classe que seja conducente 
ao aprendizado e motive os alunos a se 
controlarem;

• Garantir planejamento de aula e 
preparo adequado para as três primeiras 
semanas escolares;

• Oferecer idéias para envolver os 
alunos em projetos especiais;

• Estar disponível para auxiliar o 
professor em problemas à medida que eles 
surgirem;

• Prover feedback, orientação e apoio 
para o professor, sem parecer estar interfe-
rindo; 

• Oferecer insight a respeito de apoio 
baseado em pesquisa para estratégias edu-
cativas;

• Auxiliar no desenvolvimento de 
material para a sala de aula;

• Ajudar o professor a entender me-
lhor a cultura e a organização da escola;

• Manter contato periódico com o 
professor a fi m de examinar o progresso, 
considerarem juntos os bons resultados 

para ela, e queria parar imediatamente.
O caso de Mary pode ser um tanto 

extremo. No entanto, enquanto muitos 
novos professores conseguem sobreviver 
à sua introdução ao ensino, pesquisas 
indicam que para um número signifi cativo 
deles, os primeiros três a cinco anos são 
muito desafi adores. Na verdade, o índice 
de desgaste de professores em escolas 
públicas após o primeiro ano é de 17 por 
cento, de 30 por cento após o segundo ano, 
e tanto como 80 por cento após 10 anos 
de ensino.1 Pesquisadores na Universidade 
da Carolina do Norte (EUA) relatam que 
o índice de desgasste entre professores em 
seu primeiro ano de ensino era 2,5 vezes 
mais elevado do que entre professores 
mais experientes.2 

O [relatório da] National Committee on 
Teaching and America’s Future publicado 
em 1996 predizia que dentro de dez anos 
seriam necessários dois milhões de pro-
fessores de ensino fundamental e médio 
para substituírem professores que estariam 
se aposentando ou deixando a profi ssão, 
e para fazer frente à demanda de novos 
professores devido à tendência de aumento 
da população durante aquela década. A 
primeira premissa principal do relatório 
era que “aquilo que os professores sabem 
e fazem constitui a mais importante infl u-
ência sobre o que os alunos aprenderão”.3 
O relatório recomendava que os Estados 
criassem e fi nanciassem um programa de 
mentores para professores principiantes. 
Atualmente, 33 Estados (dos EUA) já 
fi zeram isso.

Muitos distritos com escolas públicas 
nos Estados Unidos, incluindo os que têm 
o maior índice de crescimento, já implan-
taram um programa de mentores para 
professores a fi m de ajudar a garantir o 
êxito dos professores principiantes e para 
manter a estabilidade dentro do distrito 
escolar. Quase todos os professores que 
formaram uma dupla com um mentor 
são unânimes em elogiar o programa. 
Ao recordarem seus primeiros anos de 
ensino, esses professores indicam que o 
apoio, os conselhos, a camaradagem e o 
encorajamento que receberam do mentor 
exerceram papel importante em seu êxito 
e permanência na profi ssão. O impac-
to positivo dos programas de mentores 
sobre o moral dos professores também é 
considerado uma importante razão para 
justifi car a inclusão deles em um programa 
de integração do professor.

Sendo que não há dados de desgaste 
entre professores do sistema educacional 
adventista, é preciso analisar as estatísti-
cas da educação particular em geral. Uma 

Enquanto muitos novos professores 

conseguem sobreviver à sua 

introdução ao ensino, pesquisas 

indicam que para um número 

signifi cativo deles, os primeiros três a 

cinco anos são muito desafi adores.
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e as falhas, e informar-lhe a respeito de 
oportunidades de aprimoramento profis-
sional; e

• Exemplificar estratégias eficazes de 
ensino e conduta profissional.

A comissão de planejamento do progra-
ma de mentores para professores na União 
do Pacífico identificou vários resultados 
importantes ao programa.

O mentor irá:
Exemplificar as habilidades de ensino 

consideradas essenciais para o êxito no 
ensino;

Encorajar o bem-estar pessoal e emo-
cional de professores principiantes;

Incentivar o aprimoramento profissio-
nal e a retenção de professores principian-
tes;

Transmitir a filosofia e cultura da edu-
cação adventista aos professores princi-
piantes;

Observar o ensino em sala de aula e 
recapitular com os professores as práticas 
eficazes;

Reforçar o desenvolvimento de metas 
de aprimoramento pessoal e de habilidades 
para solução de problemas; e

Apoiar e desafiar professores prin-
cipiantes, prestando-lhes assistência 
contínua.

O mentor não supervisiona o professor 
principiante; em vez disso, mantém um 
relacionamento de apoio, cordial e pro-
fissional. Avaliação do desenvolvimento 
profissional e da permanência no emprego 
é responsabilidade do empregador. As 
conversas entre o mentor e o professor 
devem ser mantidas confidenciais. O 
relacionamento pode ser prejudicado ou 
comprometido quando o mentor é também 
quem avalia o professor.

Desenvolvendo relacionamento 
eficaz entre mentor e professor

Nem todo professor experiente pode ser 
um bom mentor, porque o relacionamento 
entre mentor e professor principiante é, em 
certos aspectos, uma sociedade forçada. 

Com freqüência, eles não se conheciam e 
por praxe foram designados a trabalharem 
juntos. É, portanto, imperativo que o admi-
nistrador ajude o professor principiante 
a aproximar-se do relacionamento como 
sendo para o seu próprio bem, em vez de 
vê-lo como uma ameaça. Ser designado 
a um mentor não indica falta de preparo 
nem deficiência profissional. Pelo contrá-
rio, o mentor pode oferecer apoio especia-
lizado para ajudar o professor principiante 
a ser bem-sucedido nos críticos primeiros 
anos de ensino. 

Na União do Pacífico, descobrimos que 
quando professores mentores são identifi-
cados pelo departamento de educação da 
Associação ou pela escola, e convidados 
a participar do programa, eles vão com 
o compromisso de ajudar os professo-
res principiantes. Mesmo assim, o(a) 
mentor(a) precisa ter os devidos atributos 
e qualidades para esse tipo de relaciona-
mento. Deve estar comprometido(a) com 
a função e disposto(a) a investir o tempo e 
o esforço necessários. Para professores ad-
ventistas, principalmente os que lecionam 
para diferentes séries e têm uma carga 
horária mais pesada que o normal, aceitar 
a tarefa de ser mentor de um professor 
principiante representa um trabalho extra 
sem aumento na remuneração. Muitos 
educadores adventistas, entretanto, apre-
ciam o título de “mentor” e a oportunidade 
de mentorear um professor principiante. 

A atitude cordial e de aceitação do 
mentor desempenha um papel importante 
no desenvolver do relacionamento. Do 
mesmo modo, a disposição do princi-
piante de ser orientado e criticado por 
outro professor ajudará a garantir um bom 
começo para o relacionamento. Muitos 
levantamentos e relatórios têm identificado 
o controle da classe como uma questão-
chave para o êxito do professor princi-
piante. Uma sala de aula mal controlada 
torna-se um lugar onde é quase impossível 
aprender. Com demasiada freqüência, 
professores principiantes se consideram 
um fracasso porque ingressam na pro-
fissão com fraca habilidade de controle 
da sala de aula, não compreendendo que 
essas habilidades são aperfeiçoadas pela 
experiência. Eles não entendem por que os 
alunos não querem ficar sentados em silên-
cio na sala de aula, ou seguir instruções. O 
mentor perceptivo pode oferecer sugestões 
e idéias para solução de problemas, e mais 
importante ainda, ele ou ela pode ajudar o 
professor principiante a planejar e se or-
ganizar para as primeiras semanas de aula, 
a fim de evitar problemas relacionados à 
falta de controle da sala de aula durante 

Mentora Edith Bradshaw (à direita) e professora principiante Mayline Peters, ambas professoras da La 
Sierra Elementary School, envolvidas em planejamento a longo prazo antes do início do ano letivo.
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os críticos primeiros dias. Com base na ex-
periência, o mentor pode oferecer insight 
quanto ao que provavelmente funcionará 
bem, e pode identificar possíveis perigos 
sem sufocar a criatividade do professor 
principiante. 

O mentor eficiente é perito na arte de 
ensinar e prover apoio educativo em um 
ambiente que promova o aprendizado do 
aluno. Será útil ao professor principiante 
visitar a sala de aula do mentor no início 
do ano escolar para observação informal, 
para ensino em equipe com o mentor, ou 
para assistir a uma aula modelo. No fim do 
dia, ambos podem refletir sobre o que foi 
bem e o que não saiu como planejado. O 
principiante poderá fazer perguntas e bus-
car esclarecimentos. Nesta fase inicial do 
relacionamento é importante que o mentor 
demonstre êxito no ensino e no controle da 
sala de aula.  

O mentor também deve visitar a sala de 
aula do principiante com o mesmo propó-
sito. No entanto, demonstrações de como 
ensinar na sala de aula do professor princi-
piante só devem ocorrer mediante acordo 
mútuo. O valor do trabalho em equipe 
pode ser percebido na seguinte declaração 
feita por uma professora que lecionara 
durante 25 anos: “Já lecionei para 20.000 
classes; fui ‘avaliada’ 30 vezes; mas nun-
ca vi outro professor lecionar.”5 

Outra frustração para professores prin-
cipiantes é saber lidar com “pais proble-
máticos”. Geralmente, o problema é resul-
tado de falta de comunicação, ou porque 
o professor não entendeu as preocupações 
dos pais. O mentor pode ajudar o professor 
principiante a desenvolver relacionamen-
tos interpessoais positivos, que incentivam 

os pais a se tornarem sócios na educa-
ção dos filhos. O mentor também pode 
fornecer idéias concretas sobre estratégias 
eficazes para manter os pais informados 
sobre o progresso dos filhos na escola e 
sobre os eventos da classe e/ou da escola. 
Um manual para os pais (em contraste 
com o informativo publicado pela escola) 
pode conter as notas de aproveitamento 
do aluno, ou informações específicas da 
classe que sejam de especial interesse 
ou proveito para os pais. Algumas das 
coisas que podem fazer parte deste manual 
são: um breve resumo biográfico do(a) 
professor(a), os horários das aulas, formu-
lários que requerem assinatura dos pais 
para passeios de classe e ajuda em arreca-
dação de fundos, regulamentos referentes 
aos deveres de casa, estratégias de discipli-
na na sala de aula, lista de material para 
as aulas, orientações sobre celebração de 
aniversários em sala de aula, etc. Os pais 
também gostam de saber sobre os assuntos 
específicos que os alunos estudarão, bem 
como as habilidades que serão ensinadas 
ou reforçadas durante o ano letivo.

O mentor deve considerar-se um 
aprendiz vitalício, que se envolve freqüen-
temente em atividades de aprimoramento 
profissional, estando, portanto, apto a 
incentivar a participação do principiante 
em oportunidades de aprimoramento do 
pessoal escolar. 

Ele precisa ter a habilidade e a capaci-
dade de comunicar esperança e inspirar 
otimismo no professor principiante. O 
mentor está envolvido no desenvolvimen-
to de outro professor, e assim pode fazer 
uma contribuição que influenciará vidas 
em anos futuros. No programa de mento-

res para professores, pode-se confirmar a 
veracidade da declaração de Albert Pine, 
escritor inglês: “O que fazemos para nós 
mesmos, morre conosco. O que fazemos 
para outros e para o mundo, permanece e 
é imortal.”6 

Seleção de professores mentores
Professores mentores devem ser esco-

lhidos de acordo com um critério específi-
co, em vez de simplesmente pelos anos de 
experiência no ensino. O departamento de 
educação do Campo local ou a escola que 
planeja implantar o programa de mentores 
para professores principiantes deve ter 
uma série de atributos mínimos para usar 
na compilação de uma lista de prováveis 
candidatos. Um professor mentor deve ter:

• Feito jus a uma credencial padrão de 
professor, ou credencial profissional deno-
minacional válida;

• Atingido status de empregado regular;
• Lecionado diretamente em sala de 

aula durante um mínimo de 10 anos;
• Demonstrado eficiência no uso de 

estratégias de disciplina e controle de sala 
de aula;

• Desenvolvido relacionamento positivo 
de trabalho com colegas e pais de alunos;

• Demonstrado eficiente habilidade de 
comunicação;

• Recebido classificação satisfatória ou 
de performance excelente nas últimas três 
avaliações; e

• Uma atitude positiva para com 
outro(a) professor(a) ao observá-lo(a) 
ensinando em sala de aula.

Preparando mentores para servir 
como facilitadores

Em primeiro lugar, a Associação ou es-
cola precisa comprometer-se a estabelecer 
o programa de mentores para professores. 
Uma vez que os mentores tenham sido 
identificados, um processo de treinamen-
to formal ajudará a garantir que todos 
compreendam as metas e expectativas do 
programa. Os mentores precisam conhecer 
os parâmetros do programa e os proto-
colos operacionais do sistema escolar. 
Professores que passam seus dias princi-
palmente trabalhando com crianças, talvez 
precisem ser lembrados de que os adultos 
têm a tendência de ser mais voltados aos 
seus alvos, e que aprendem melhor quando 
seu aprendizado é importante para sua 
experiência.7  

Existem inúmeros recursos para ajudar 
a desenvolver um programa de mentores 
para professores, incluindo as secretarias 
de educação estaduais e federais. Os pro-
gramas de treinamento para mentores ge-

Professores mentores participam de uma atividade em grupo durante o treinamento.



14 25:2007 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

ralmente abrangem os seguintes assuntos:
• Visão geral das expectativas do “siste-

ma” do professor mentor;
• Compreensão de como os adultos 

aprendem;
• Recapitulação de estratégias eficazes 

de ensino;
• Características de uma sala de aula 

eficaz;
• Recapitulação de estratégias eficazes 

para o controle de sala de aula;
• Como preparar-se para reuniões de 

pais e mestres e outras reuniões e eventos; 
e

• Atividades de solução de problemas, 
em pequenos grupos, utilizando proble-
mas típicos que professores principiantes 
provavelmente enfrentarão.

Responsabilidades do 
departamento de educação da 
Associação ou da escola

O êxito do programa de mentores para 
professores principiantes dependerá em 
grande parte do planejamento, treinamen-
to, coordenação e apoio dos administra-
dores do departamento de educação da 
Associação ou da escola local. 

Uma vez que os mentores tenham 
passado pela orientação e tenham sido 
designados a um professor principiante, 
planos precisam ser estabelecidos para:

1. Prover oportunidade para reuniões 
de mentores e professores principiantes, 
sendo o ideal, antes ou logo após o início 
do ano letivo. Para esta primeira reunião, 
os seguintes assuntos são apropriados:
 a. Expectativas do programa de mento-

res para professores;
 b. Responsabilidades e deveres do 

mentor;
 c. Tópicos pertinentes abordados no 

treinamento prático do mentor que 
sejam de proveito para o professor 
principiante; 

 d. A importância de o mentor e o 
principiante manterem um regis-
tro simples de contatos, questões 
debatidas, e assistência recebida ou 
prestada durante o ano letivo, com o 
compromisso de confidencialidade;

 e. Métodos de contato ou acessibili-
dade durante o ano letivo (e-mail, 
telefone, etc.); e

 f. Marcar visitas às respectivas escolas 
para observar a aula um do outro.

2. Prover oportunidade para cada 
mentor e professor principiante antes ou 
logo após o início das aulas. O mentor e o 
principiante devem combinar:
 a. Os métodos de contato ou acessibi-

lidade durante o ano letivo (e-mail, 

telefone, etc.); e
 b. Datas para visitas de um ao outro em 

sua respectiva escola.
3. Prover oportunidade para o professor 

principiante visitar e observar uma aula do 
mentor, seguida de uma conferência após 
a observação, em horário conveniente no 
mesmo dia.

4. Fazer arranjos para o mentor visitar 
e observar uma aula do professor princi-
piante, seguida de uma conferência após 
a observação, em horário conveniente no 
mesmo dia.

5. Incentivar comunicação regular entre 
o mentor e o professor principiante duran-
te todo o ano letivo.

6. Exigir que tanto os mentores como os 
professores principiantes enviem relatórios 
trimestrais de suas interações e visitas.

7. Prover oportunidade no fim do ano 
letivo para mentor e professor principiante 
avaliarem a eficácia de suas interações e 
do programa em geral. 

8. Fazer arranjos para o reembolso 
de despesas de viagem incorridas pelos 
mentores e professores principiantes. Para 
não acarretar um peso adicional às escolas 
do mentor e do professor principiante, o 
departamento de educação da Associação 
deve cobrir as despesas com professores 
substitutos quando o mentor e o professor 
principiante visitam a escola um do outro.

9. Oferecer-se para reembolsar despesas 
casuais do mentor e do professor princi-
piante, como uma refeição de familiariza-
ção no início do ano escolar, uma lem-
brança para o principiante, telefonemas, 
etc.

10. Oferecer ao mentor e ao professor 
principiante um número predeterminado 
de créditos por atividade profissional por 
participarem do programa, dependente da 
conclusão e do envio de todos os relatórios 
exigidos.

Ellen White, comentando sobre a obra 
de Cristo como mentor de Seus discípulos, 
escreveu: “A ilustração mais completa 
dos métodos de Cristo como ensinador, 
encontra-se no Seu preparo dos doze dis-
cípulos.... A eles, mais do que a todos os 
outros, proporcionou as vantagens de Sua 
companhia. Mediante associação pessoal, 
produziu nestes colaboradores escolhidos 
a impressão dEle próprio.”8  Os mentores 
dão de si mesmos para garantir o aprimo-
ramento e o êxito de outra pessoa – uma 
dádiva inestimável.

A revista Educational Leadership de 
maio de 2005,9 se concentrou na brecha 
entre as gerações que é evidente na força-
trabalho de professores e na crescente 
necessidade de dar apoio a novos pro-

fessores. Numa época em que o sistema 
educacional adventista está enfrentando 
dificuldade em encontrar professores qua-
lificados para preencher as vagas existen-
tes, precisamos fazer tudo o que podemos 
para apoiar, incentivar e reter nossos pro-
fessores principiantes, de modo que desde 
o princípio experimentem o sucesso e a 
alegria de ensinar e sejam mais eficientes 
no preparo de alunos para o futuro e para a 
eternidade.

Thambi Thomas, 
Ed.D., é Diretor Asso-
ciado de Educação na 
Pacific Union Conferen-
ce, em Westlake Village, 
California, EUA.
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Em uma conferência profi ssional, 
James Bovel* e Connie Yashima* 
têm a oportunidade de debater os 
desafi os de sua sala de aula com a 
especialista em alfabetização, Lucy 

Calkins. Embora James lecione de 3ª a 8ª 
séries, e Connie do Jardim da Infância à 
2ª série, as preocupações de ambos são 
semelhantes.

Calkins ouve enquanto eles procuram 
expor seus desafi os de maneira positiva. 
“Com tal diversidade de idades e habili-
dades, como podemos ajudar os alunos a 
relacionarem o conteúdo com a vida real? 
O que se pode fazer para desenvolver um 
forte repertório de conhecimento básico? 
Que métodos podemos usar para garantir 
que nossos alunos invistam mais no pro-
cesso de aprendizado?

“Como podemos capacitar na leitura e 
escrita os que se esforçam com difi culda-
de? Que devemos fazer a respeito do nú-
mero de alunos que chegam à nossa classe 

Kristal Bishop e Kari Griswold

Leitura em 
voz alta pelo 
professor 
– poderosa 
ferramenta 
de ensino

com habilidade limitada em linguagem? 
Que fazer com os que sabem ler, mas não 
lêem?

“E fi nalmente, muitos dos nossos 
alunos chegam até nós com coração afl ito 
e vida estressada. Como encontrar tempo 
para criar comunidades em sala de aula 
que ajudem a nos unir como classe?”

Enquanto Lucy Calkins ouve, seus 
olhos começam a brilhar e um sorriso lhe 
adorna o rosto. “É simples: basta alterar 
uma parte do programa. Procurem colocar 
a leitura em voz alta pelo professor no 
centro do seu ensino o dia inteiro.”1

Calkins não é a única pessoa que ofe-
rece esse conselho. Muitos especialistas 
concordam, incluindo Jim Trelease, Mem 
Fox, e Mary Lee Hahn. Na realidade, 
Laura Robb baseia na leitura em voz alta 
todo o seu programa de alfabetização para 
principiantes em perigo.2 À semelhança 
das autoras deste artigo, você fi cará fasci-
nado com a infi nidade de possibilidades de 

* Pseudônimos.

Procurem colocar a leitura em voz 

alta pelo professor no centro do seu 

ensino o dia inteiro.

ensino e aprendizado que a leitura em voz 
alta proporciona aos alunos.

Vacine com entusiasmo
Como professores, seríamos prudentes 

em seguir o sábio conselho do autor de 
livros infantis, Gary Paulsen: “Leia como 
um lobo devora.”3 Ao invés de gastar 
todo o seu tempo examinando manuais 
de professores, criando atividades que 
acabam em poucos minutos, e corrigindo 
uma pilha infi ndável de papéis – comece 
a ler. Quanto mais você ler, mais voraz se 
tornará seu apetite pela leitura. Você não 
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será capaz de ler o bastante.
Permita-se ser vacinado com a alegria 

que tal leitura proporciona. Mas não pare 
aí. Mantenha seus alunos em mente. Como 
usará o que você sabe para ajudá-los a 
aprender o que os bons leitores fazem?  
Examine sua própria vida de leitura para 
que venha a saber ler até de trás para 
frente. 

Para conservar a leitura em voz alta 
como essência do seu ensino de leitura, 
torne-se mais objetivo ao ler. Sublinhe 
vocábulos. Faça anotações para ajudar a 
orientar os ouvintes. Utilize adesivos para 
marcar onde usou estratégias específicas 
de leitura como: ativar conhecimento 
anterior, determinar idéias importantes, 
formular perguntas, visualizar, inferir, 
sintetizar e perguntar.4 Faça pausas para 
surpreender-se, esclarecer, perguntar e res-
ponder. O fato de concentrar-se em estraté-
gias que bons leitores usam lhe habilitará 
a ensinar com eficácia ao ler em voz alta. 
Você perceberá que se tornará ansioso para 
propositalmente exemplificar o que faz ao 
ler enquanto conversa sobre a experiência 
partilhada da leitura em voz alta. 

Então, use seu entusiasmo quanto à 
leitura para vacinar seus alunos contra a 
apatia – ser capaz de ler, mas preferir não 
fazê-lo. Familiarize-os com seus autores 
e ilustradores preferidos. Mostre-lhes os 
livros que você está lendo agora e os que 
deseja ler no futuro. Permita que ouçam 
como você se aflige para decidir que livro 
ler primeiro. Convide os alunos e os pais a 
participarem de um clube do livro. 

Deixe-os conversar
Lucy Calkins está convencida de que 

a maneira mais eficaz de ajudar os alunos 
a pensarem sobre um texto e fazerem 
com que tenha sentido é envolvê-los em 
conversa sobre o que leram.5 Vygotsky 
salienta ainda a função da linguagem no 
aprendizado, declarando que “quanto 
mais complexa a ação [compreensão], 
tanto maior a importância representada 
pela fala. ... Às vezes a fala se torna de 
importância tão vital que, se não lhes for 
permitido usá-la, as crianças em tenra 
idade não conseguem cumprir a tarefa que 
lhes foi dada.”6 

Alunos conversam durante a leitura em 
voz alta? Sobre que conversarão? Incen-
tive-os a dizer o que está se passando em 
sua mente enquanto você lê.7 O que eles 
ouvem, visualizam, pensam? Que per-
guntas têm? Que ligações estão fazendo? 
Que novas compreensões estão se desen-
volvendo? Envolva os alunos na busca 
de indícios, na análise do enredo, e em 

conhecerem os personagens. 
Faça menos perguntas literais, e em seu 

lugar, destaque perguntas literárias abertas. 
Estas perguntas capacitarão os alunos a 
debaterem inúmeras possibilidades, a ou-
virem diversas perspectivas e examinarem 
mais atentamente o texto. Suas perguntas 
levarão os alunos a gerarem mais pergun-
tas.8 Em certos dias, haverá mais conversa 
do que leitura à medida que você permite 
que seus alunos sigam uma linha de pensa-
mento importante. 

Outras maneiras de conseguir que os 
alunos se ocupem com o texto inclui o uso 
de acessórios como música, gravuras, ma-
pas, diagramas e alimento. Use sua criati-
vidade para manter os alunos pensando e 
conversando. Robb menciona um estudo 
feito entre 1982 e 1983, no qual Shirley 
Brice Heath descobriu que crianças bem-
sucedidas em toda a vida escolar têm pais 
que lêem em voz alta e interagem com elas 
enquanto lêem. Isso foi contrastado com 
crianças que se saem bem nos cadernos 
de atividades e folhas de teste nas séries 
iniciais, mas que começam a se atrasar 
por volta da 3ª série. Estas crianças têm 
pais que lêem em voz alta, mas deixam de 
interagir enquanto lêem.9 Por isso, para 

aproveitar ao máximo os benefícios da 
leitura em voz alta, permita que os alunos 
conversem sobre o texto. 

Aprender sem esforço
A cada dia que passa, parece que os 

desafios do ensino e aprendizado se multi-
plicam. Espera-se que os alunos aprendam 
mais, produzam mais, e tenham mais êxito 
nas provas enquanto o apoio de fora da 
escola parece diminuir. Aflige tremenda-
mente o coração de muitos professores, o 
fato de saber que não têm tempo para fazer 
coisas como ler em voz alta para seus 
alunos. Há simplesmente muita outra coisa 
que precisa ser ensinada e aprendida. Na 

O fato de concentrar-se em 

estratégias que bons leitores usam 

lhe habilitará a ensinar com eficácia 

ao ler em voz alta.
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A longa despedida
Quando alunos e professores realmen-

te chegam a conhecer o texto por meio 
de leitura interativa em voz alta, parece 
correto prolongar-se com o livro. Esse pro-
longamento aumenta os benefícios obtidos 
durante a leitura. Os alunos relutam em 
despedir-se de idéias e personagens com 
quem desenvolveram um relacionamento. 
As atividades do prolongamento incluem 
nova leitura dos trechos preferidos, procu-
ra de informações específicas, mais uma 
olhada no conteúdo, o estudo de técnicas 
literárias e o uso do texto para desenvol-
ver compreensão da habilidade literária e 
das características do gênero. Os debates 
podem enfocar maneiras pelas quais o que 
foi aprendido pode ser aplicado à vida 
diária de cada um. Os alunos pensarão em 
projetos que ampliarão o aprendizado. O 
prolongamento é um período perfeito para 
ensinar a arte de contar e resumir o que foi 

realidade, a leitura em voz alta propor-
ciona muitas oportunidades para a prática 
do ensino e das estratégias; ela intensifica 
tanto o ensino como o aprendizado. 

Ao invés de ser algo com que preencher 
o tempo vago, a leitura em voz alta deve 
ser o centro e a alma do ensino diário. 
Deve tornar-se uma ferramenta intencional 
para ajudar todos os alunos a aprenderem 
valiosas estratégias de leitura para usar na 
própria experiência. Utilize leitura em voz 
alta para ajudar os alunos a construírem 
para si mesmos aquilo que bons leitores e 
escritores fazem. Segue-se uma pequena 
amostra de algumas estratégias para a 
leitura em voz alta.

A leitura em voz alta é um canal natural 
para exemplificar estratégias de leitura an-
tes, durante e depois. Um professor pode 
exemplificar, por exemplo, a estratégia da 
predição mostrando as gravuras do livro 
inteiro antes de ler uma palavra sequer 
do mesmo. Durante a leitura do livro, o 
professor pode exemplificar como os lei-
tores monitoram a compreensão enquanto 
lêem. Quando terminarem a leitura do 
livro, o professor pode fazer uma atividade 
de pensar, formar duplas e partilhar para 
debater como as predições combinaram 
com o que realmente aconteceu na história 
e como a predição os ajudou a entender 
melhor a história. 

A leitura em voz alta é também a ma-
neira mais eficaz de apresentar aos alunos 
as estruturas do texto. Antes de começar 
a ler, ajude os alunos a se familiarizarem 
com o livro. Examine os títulos dos capí-
tulos e as ilustrações. Leia a informação 
constante na contra-capa. Procure conhe-
cer o autor e o ilustrador lendo as infor-
mações a respeito deles. Use o livro para 
mostrar as diferentes estruturas para livros 
de fatos e livros de ficção. 

Além de ensinar estratégias de leitu-
ra, a leitura em voz alta também pode 
tornar-se uma forma importante de ensinar 
estratégias de escrita. Ela proporciona 
uma oportunidade excepcional para os 
professores indicarem técnicas específicas, 
vocabulário interessante e habilidades de 
escrita utilizadas pelos autores. Os alunos 
podem anotar essas idéias em seu caderno 
de anotações para utilizarem ao escrever 
seu próprio texto.

Embora a leitura em voz alta deva estar 
no centro do ensino de leitura, não é o 
único passo no processo do ensino de es-
tratégias de alfabetização. Pelo contrário, 
se assemelha mais a uma tampa que abre 
um baú de tesouros, repleto de ferramentas 
a serem utilizadas por leitores e escrito-
res. É tempo de apresentar as estratégias 

e exemplificá-las. Oportunamente, o 
professor passará aos alunos a responsabi-
lidade ao utilizarem as lições aprendidas 
na leitura em voz alta durante sua própria 
tarefa de ler e escrever. Essas estratégias 
capacitarão os alunos a fazerem experi-
mentos e aperfeiçoarem suas habilidades 
de alfabetização. 

Enquanto os professores praticam a 
leitura em voz alta, aperfeiçoam sua visão 
para o ensino. Os professores podem 
utilizar o que descobriram para ajudar os 
alunos a irem mais fundo, usando a leitura 
em voz alta para encontrar um equilíbrio 
entre a satisfação, a história, informação, 
conversação, o ensino e o aprendizado. 
Como resultado, eles se tornarão melhores 
leitores e escritores enquanto cumprem o 
conteúdo padrão exigido e satisfazem as 
expectativas em um ambiente excelente, 
seguro e agradável. Simplesmente não 
ficará nada melhor do que isso!
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lido. E freqüentemente leitores relutantes 
pegarão o texto e o lerão independente-
mente.10 

Criar um diagrama ou uma galeria de 
leituras em voz alta, e reler no aniversário 
são maneiras de voltar a partes favoritas 
de livros. Você pode ainda experimentar 
captar preciosidades de livros. Ao terminar 
a leitura em voz alta, cada aluno rece-
be um cartão contendo uma importante 
citação do livro. No cartão ele escreverá 
o título do livro, sua avaliação e uma 
explicação acerca da avaliação. Então cada 
aluno recebe uma simples preciosidade 
que representa alguma coisa do livro (ex.: 
uma pena para Blanca’s Feather [Hernan-
dez Madrigal], grãos de arroz para Naila 
e o Crocodilo Branco, etc.). Cada aluno 
guardará sua preciosidade num saqui-
nho plástico tipo zippy. Ao longo do ano 
escolar lhes será dada oportunidade para 
remover as preciosidades do saquinho e 
reexaminar os livros. A conversação então 
poderá centralizar-se em torno da relação 
entre texto e texto, texto e pessoa, ou texto 
e o mundo. 

A leitura em voz alta torna difícil ar-
rancar um livro do coração e da mente dos 
alunos. Simplesmente não fica melhor do 
que isso – até que você compreenda que 
a leitura em voz alta proporciona ainda 
maiores benefícios.

Continua ficando cada vez melhor
Considere os benefícios da leitura 

em voz alta para seus alunos. Quando 
os professores lêem em voz alta, criam 
oportunidades infindas de aprendizado de 
habilidades e estratégias de alfabetização 
bem como das áreas de conteúdo. É um 
dos modos mais fáceis e eficazes de exem-
plificar o que os bons leitores fazem. Os 
professores podem apresentar aos alunos 
os livros e autores preferidos. Os alunos 
podem ser movidos a expandir sua leitura 
a diferentes autores ou gêneros. A leitura 
em voz alta também pode satisfazer as ne-
cessidades de uma população diversificada 
de alunos, pois abarca diferentes idades, 

interesses e níveis de leitura.
A leitura em voz alta promove o apren-

dizado sem esforço. É um modo excelente 
de expandir o aprendizado da área de 
conteúdo enquanto os alunos exploram 
livros relacionados, tanto narrativos como 
expositivos. Intensifica o desenvolvimento 
crítico de vocabulário, aumentando o vo-
cabulário auditivo, o que vai então extrava-
sar em vocabulário oral, lido e escrito. 
Ajuda a aumentar a fluência, outro aspecto 
crítico do desenvolvimento da leitura e 
compreensão, pois na maioria das vezes o 
nível de audição da criança é mais elevado 
do que seu nível de leitura. A capacidade 
de atenção se estende com o envolvimento 
do aluno em freqüentes sessões de leitura 
em voz alta. A perícia na gramática se tor-
na contagiosa ao ouvirem repetidas vezes 
o ritmo e a fluência da palavra escrita. A 
leitura em voz alta também promove a 
importante estratégia de reler quando os 
alunos decidem ter alguém relendo em voz 
alta para eles uma leitura favorita ou quan-
do relêem em voz alta por si mesmos.11 

A leitura em voz alta alcança o mais 
profundo nível tanto em nós como em 
nossos alunos. Promove ligações entre 
professores e alunos. Durante alguns mi-
nutos, o professor pode usar a voz para dar 
vida a uma história. Quando isso acontece, 
os alunos ouvem uma voz diferente da do 
professor. Vínculos positivos são desen-
volvidos com outros alunos, pois eles 
apreciam ouvir alguém ler para eles. Laços 
de afeto são criados quando professores e 
alunos riem, se surpreendem, suspiram e 
demonstram empatia. Importantes hábitos 
mentais são reforçados. As mais profundas 
esperanças e temores são trazidos à tona 
tanto nos leitores como nos ouvintes. Os 
alunos aprendem como fazer boas deci-
sões morais ao examinar como os persona-
gens do livro lidam com situações difíceis. 
Por meio de leituras em voz alta, tanto 
professores como alunos estão aprendendo 
e partilhando. E quanto mais se faz isso, 
tanto melhor se torna. 

Comprovando
Mem Fox, renomada autora de livros 

infantis (e especialista em alfabetização), 
afirma que se cada adulto atencioso ler 
em voz alta pelo menos três histórias por 
dia para as crianças em sua vida, seremos 
capazes de eliminar o analfabetismo em 
uma única geração.12 

Durante a leitura em voz alta, você 
pode facilmente monitorar a compreensão. 
Observe o rosto dos seus alunos e preste 
atenção às reações, comentários e pergun-
tas que indicam que estão esclarecendo, 

inferindo, ou curiosos a respeito do signi-
ficado das palavras. Faça anotações de ou-
tros contextos nos quais os alunos falam e 
escrevem a respeito do conteúdo da leitura 
em voz alta. Incetive-os a criarem projetos 
que ampliem a experiência. Fique atento 
para evidências de novas habilidades e 
estratégias que possam surgir nas leituras e 
escritas independentes de seus alunos.

Com freqüência, Hahn avalia seus 
alunos com perguntas como estas: “O que 
você mais gosta nas leituras em voz alta? 
O que acontece em sua mente durante uma 
leitura em voz alta? Você aprendeu alguma 
coisa sobre leitura durante a leitura em voz 
alta que mais tarde pode usar durante sua 
leitura particular? Que outras coisas você 
aprendeu durante a leitura em voz alta?”13 

Eis a maior prova da eficácia da leitura 
em voz alta. Seus alunos

• lerão com expressão e interesse;
• lerão por períodos mais longos de 

tempo;
• lerão para obter informação e por 

prazer;
• recomendarão livros uns aos outros e 

a você; e
• se tornarão apaixonados pela leitura.

Simplesmente nunca será demais
Nós o desafiamos a conseguir períodos 

cada vez maiores de tempo a cada dia para 
ler em voz alta para seus alunos. Faça 
disso a essência de seu programa de leitura 
e de seu dia de ensino. Encontre tempo 
diariamente para ler por prazer. Locali-
ze livros informativos irresistíveis para 
realçar as áreas de conteúdo e desenvolver 
conhecimento básico. Quando seus alunos 
tiverem problemas, use uma leitura em voz 
alta para abordar o problema. 

Ao perceber pontos fracos na leitura e 
escrita de seus alunos, procure algo para 
ler com eles que aborde esses pontos 
fracos. À medida que você ler como um 
escritor, seus alunos começarão a distin-
guir-se na escrita. Tome tempo para você 
mesmo ser um exemplo do que os leitores 
fazem. Você provará a si mesmo e aos seus 

Use seu entusiasmo quanto à leitura 

para vacinar seus alunos contra a 

apatia – ser capaz de ler, mas preferir 

não fazê-lo.

Continua na página 24

Ao invés de ser algo com que 

preencher o tempo vago, a leitura em 

voz alta deve ser o centro e a alma do 

ensino diário.
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Johnnie* é uma criança de apenas 7 
anos de idade. Ele é muito alegre 
e se dá muito bem com os outros 
alunos e com os professores. Seus 
pais dizem que ele é uma criança 

encantadora e que nunca criou problemas 
em casa. Ele gosta de leitura e leva livros 
da biblioteca para ler em casa. Aprendeu 
rapidamente a fazer o que lhe é designado 
na sala de aula, e suas atividades escolares 
estão em dia.

Desde que entrou na escola, porém, 
Johnnie só faz os deveres de casa se lhe 
interessarem. Quando isso acontece ele faz 
bem. Seus pais não estão preocupados. Pe-
dem a ele que faça todos os seus deveres, e 
até oferecem ajuda, mas não estão dispos-
tos a fazer nada mais do que isso. Dizem 
que é um problema da escola, não de casa, 
e que não estão dispostos a castigá-lo, 
pondo em risco o bom relacionamento 
que têm com ele. O fato, basicamente, 
é que não acreditam em castigo e nunca 
tiveram um problema que não pudessem 
solucionar simplesmente conversando com 
Johnnie.

Algumas variações deste problema, fre-
qüentemente bem mais sérias, são desafi os 
básicos com os quais todos os professores 
lutam: O aluno não faz o que o professor 
lhe pede, ou, em alguns casos, o aluno 
faz o trabalho, mas não do modo que o 

professor deseja que faça. Se a criança é 
pressionada ou castigada pelo professor ou 
pelo diretor, geralmente se torna um pro-
blema disciplinar. No entanto, castigo não 
resolve problemas escolares, simplesmente 
os aumenta. 

Em uma Escola de Qualidade Glasser 
(GQS em inglês), onde não há castigo, 
esse problema tem sido reduzido ao ponto 
de quase não ocorrer ou, quando ocorre, o 
sistema sob o qual a escola funciona quase 
sempre o resolve. Creio que as escolas en-
frentam esse problema social porque toda 
a nossa sociedade, incluindo professores, 
sofre do mesmo. Um número enorme de 
pessoas não consegue relacionar-se bem 
umas com as outras conforme gostariam. 
Tanto quanto eu saiba, este é o maior pro-
blema de todas as sociedades humanas. As 
sociedades animais, muitas das quais são 
sociais como a nossa, não enfrentam esse 
problema. Algumas escolas enfrentam esse 
problema em menor escala que o restante 
da sociedade quando o pessoal escolar se 
relaciona bem com os alunos e uns com os 
outros, e em maior escala quando tal não 
ocorre.

O problema não se alastra somente nas 
escolas. Ele tem destruído casamentos, 
devastado famílias, e tornado a maior 
parte de nossos negócios menos lucrativos 
do que poderiam ser. Acredito também 

William Glasser

Escola de 
Qualidade Glasser

Uma combinação de sala de aula baseada na 
competência e na teoria de escolha

que uma escola dessa qualidade, onde 
os alunos, professores, diretores e pais 
se relacionam bem uns com os outros, 
pode servir – como algumas têm feito 
– de modelo de bom relacionamento para 
o restante de sua comunidade. Há dois 
motivos que explicam por que todas as 
pessoas envolvidas em uma escola dessa 
natureza se relacionam tão bem umas com 
as outras. O primeiro deles é geral: Todas 
elas usam a Teoria de Escolha para defi nir 
como lidarão umas com as outras social-

*Pseudônimo.

A necessidade de Poder... tem levado 

todas as sociedades humanas a 

procurarem controlar outras pessoas 

de quem discordam, para fazer com 

que aceitem seu ponto de vista 

– muitas vezes ao ponto de matá-las 

se não aceitarem.
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mente. O segundo é mais específico: Todas 
elas implantaram a sala de aula baseada 
na competência, um método de ensino que 
persuade quase todos os alunos a fazerem 
pelo menos um trabalho de maneira com-
petente. Creio que seja do conhecimento 
da maioria que as pessoas que demons-
tram competência em tudo que fazem têm 
a tendência de se relacionar melhor com 
outros do que as que não demonstram 
competência. 

A teoria de escolha explica por 
que nos relacionamos bem com 
outros e por que não

Por termos a mesma estrutura genética, 
quase todos nós temos a tendência de se-
guir um modo de pensar que torna difícil, 
quase impossível, nos relacionarmos bem 
com outros conforme gostaríamos, quando 
discordamos. Dei um nome a essa psico-
logia: psicologia de controle externo ou 
simplesmente controle externo. No primei-
ro parágrafo deste artigo, por exemplo, o 

professor e os pais deveriam ter tido grande 
dificuldade em relacionar-se uns com os 
outros se o professor quisesse castigar 
Johnnie por não fazer os deveres de casa. 
A Teoria de Escolha explica de onde essa 
psicologia vem e como, quando utilizada, 
sempre prejudica o relacionamento entre os 
que a utilizam e os que sofrem seus efeitos. 
A Teoria de Escolha também explica por 
que todos os seres humanos utilizam esta 
psicologia destruidora de relacionamentos 
e outras criaturas não o fazem. 

Sendo que ensinamos nossas 

crianças em grande parte 

pelo exemplo, se os pais e os 

professores pudessem aprender 

a substituir os hábitos fatais 

pelos hábitos de consideração, 

todos os relacionamentos 

melhorariam, e eles seriam os 

exemplos que as crianças tanto 

necessitam.
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Todos os mamíferos, incluindo 
os seres humanos, são 
motivados pelas mesmas quatro 
necessidades genéticas

Os seres humanos e outros mamíferos 
são movidos a fazer tudo o que podem 
para Sobreviver. As outras três necessida-

des são: Amor e Aceitação, de modo que 
nossas crianças indefesas possam sobre-
viver; Liberdade, para que possamos nos 
mover, pensar e nos expressar livremente; 
e Prazer, a fim de sermos motivados a 
aprender comportamentos novos e úteis.

Mas além dessas quatro necessida-

des, unicamente os seres humanos são 
movidos geneticamente por uma quinta 
necessidade, a necessidade de Poder. É 
essa necessidade que tem levado todas as 
sociedades humanas a procurarem con-
trolar outras pessoas de quem discordam, 
para fazer com que aceitem seu ponto de 

AMOR E ACEITAÇÃO

PRAZER

LIBERDADE
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boca. Escolhemos também o nosso tom de 
voz, a expressão do rosto e os gestos que 
fazemos com nossas mãos. Sendo que en-
sinamos nossas crianças em grande parte 
pelo exemplo, se os pais e os professores 
pudessem aprender a substituir os hábitos 
fatais pelos hábitos de consideração, todos 
os relacionamentos melhorariam, e eles 
seriam os exemplos que as crianças tanto 
necessitam.

Os professores nas escolas de qualida-
de (GQS) não praticam os hábitos fatais, 

vista – muitas vezes ao ponto de matá-las 
se não aceitarem. Se você tem dificuldade 
em acreditar nisso, simplesmente passe 
um dia olhando televisão. O controle ex-
terno, porém, não está em nossos genes. 
Foi aprendido. E um estudo de história re-
velará exemplos ocasionais de sociedades 
humanas – as democracias são um bom 
exemplo – que têm tentado proteger seus 
cidadãos de excessivo controle externo. 

O controle externo tem, basicamente, 
levado pessoas a agirem como se o que 
elas acreditam não fosse correto somen-
te para elas, mas para todas as demais. 
Todos no mundo estão tentando controlar 
outros ou procurando fugir do controle 
deles. A maior parte da história trata dessa 
luta. E ela vai além da história. Toda lite-
ratura, todos os dramas, e especialmente 
as grandiosas óperas estão baseadas no 
controle externo. Vivemos em um mundo 
de controle externo. E quase todos nós 
praticamos o que eu chamo de Sete Hábi-
tos Fatais, os quais são a marca registrada 
dessa crença: Criticar, Acusar, Reclamar, 
Importunar, Ameaçar, Castigar, e Subor-
nar ou Recompensar a fim de Controlar.

O mais importante, porém, é compre-
ender que embora o poder esteja em nosso 
gene, o controle externo é algo aprendido. 
Isso significa que podemos aprender a 
substituir os Sete Hábitos Fatais por Sete 
Hábitos de Consideração: Apoiar, Enco-
rajar, Ouvir, Aceitar, Confiar, Respeitar, 
e Vencer Diferenças. Mas tanto quanto 
eu saiba, ninguém jamais ofereceu um 
curso em psicologia intitulado Teoria de 
Escolha, o qual possamos colocar em prá-
tica na vida a fim de substituir o controle 
externo. 

Por causa dos hábitos fatais, nosso 
casamento está se desintegrando. Fui à 
Irlanda recentemente, onde um jornal 
registrava uma pesquisa mostrando que 75 
por cento dos casamentos ingleses acabam 
em divórcio, e isso não inclui as pessoas 
que continuam juntas, embora infelizes. 
As escolas também estão repletas dos 
hábitos fatais, assim como os negócios e 
as famílias. 

A Teoria de Escolha recebeu esse nome 
porque todos os nossos comportamentos 
são escolhidos. Ao contrário dos animais, 
nós não temos comportamentos genéti-
cos. Isso significa que não há nada senão 
longos anos de experiência nos impe-
dindo de aprender a escolher hábitos de 
consideração em substituição aos hábi-
tos fatais que tantos de nós escolhemos 
atualmente. Precisamos também aprender 
que os hábitos fatais incluem muito mais 
do que as palavras que saem de nossa 

mas aproveitam toda oportunidade que 
podem para explicar aos alunos por que 
não o fazem. São, porém, cuidadosos para 
não usarem declarações de controle ex-
terno, como: “Agora que eu parei de agir 
assim, vocês também precisam parar.” 
Temos aprendido com os anos de experi-
ência ensinando a Teoria de Escolha, que 
uma vez que pararmos, com o tempo os 
alunos também pararão. Isso também se 
estende aos pais, a maioria dos quais está 
ansiosa por aprender como se relacionar 

  As Dez Máximas da Teoria de Escolha

 1. A única pessoa cujo comportamento posso controlar sou eu mesmo. 
 2. Tudo que podemos dar a outra pessoa é informação.
 3. Todos os problemas psicológicos duradouros são problemas de relacionamento.
 4. O relacionamento problemático é sempre parte de nossa vida atual.
 5. O que aconteceu no passado tem tudo a ver com o que somos hoje, mas agora podemos 

apenas satisfazer nossas necessidades básicas e planejar continuar satisfazendo-as no 
futuro.

 6. Podemos satisfazer nossas necessidades unicamente ao satisfazer a imagem mental de 
nosso Mundo de Qualidade.

 7. Tudo que fazemos é nos comportar bem.
 8. Todo comportamento é Comportamento Total e consiste de quatro componentes: ação, 

pensamento, sentimento e fisiologia.
 9. Todo Comportamento Total é escolhido, mas só temos controle direto sobre os com-

ponentes ação e pensamento. Podemos apenas controlar nosso sentimento e fisiologia 
indiretamente através da maneira como escolhemos agir e pensar.

 10. Todo Comportamento Total é caracterizado por meio de verbos e recebe um nome de 
acordo com a parte que é mais reconhecível.

Dr. William Glasser dirige uma reunião de grupos de discussão durante a Convenção de Professores da 
DNA em 2006, em Nashville, Tennessee, USA.
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Sete Hábitos de Consideração

Apoiar
Encorajar

Ouvir
Aceitar
Confiar

Respeitar
Vencer Diferenças

Sete Hábitos Fatais

Criticar
Acusar

Reclamar
Importunar

Ameaçar
Castigar

Subornar ou Recompensar a fim de 
Controlar

A sala de aula baseada na 
competência

Neste tipo de sala de aula, são elimina-
das as notas C, D, e F, que são a principal 
razão de os alunos não gostarem da escola. 
Embora todos os alunos queiram sentir 
como se alguém os considerasse, isso é 
impossível porque mais da metade dos 
alunos em nossas escolas nunca obtêm 
notas acima de C. Em uma escola de qua-
lidade (GQS), a nota mais baixa para apro-
vação é um autêntico B. O que fizemos foi 
elevar tanto o piso como o teto. Os alunos 
cujo desempenho está bem acima do nível 
satisfatório ou de competência recebem 
A+ ou algum outro reconhecimento pelo 
que fizeram.

Ao dar essas notas mais altas, resolve-
se o caso dos pais que dizem que eliminar 
as notas baixas torna mais difícil que seus 
filhos sejam comparados com os outros. 
Nossas escolas são chamadas Escolas de 
Qualidade porque muitos de seus alunos 
se esforçam por conquistar mais do que o 
mero satifatório.

Muitos professores temem esse sistema 
porque acreditam que muitos de seus 
alunos não conseguem fazer um trabalho 
satisfatório. Nossa experiência em mais 
de 20 escolas de qualidade não comprova 
este temor. Quase todos os alunos fazem 
trabalho satisfatório ou até melhor, se lhes 
for dito que nada menos que isso será acei-
to para aprovação. Mas ao mesmo tempo, 
nós também lhes dizemos que cremos que 
eles podem fazer trabalho satisfatório e 
que nosso dever é possibilitá-los a conse-
guirem fazê-lo. 

Mas nós também tornamos as escolas 
mais sensíveis a todos os alunos. Elimina-
mos, por exemplo, memorização mecânica 
e usamos apenas testes com livros abertos. 
As perguntas exigem raciocínio, compre-
ensão, e a capacidade de usar o que os alu-
nos aprenderam. Concedemos mais tempo 
àqueles que o precisarem para responder 
às perguntas do teste de maneira satisfató-

ria. Muito dos deveres de casa envolvem 
o uso adicional de tempo para melhorar 
as respostas do teste, chegando a ser 
satisfatórias. Competência, não rapidez, é 
o que valorizamos nas escolas de quali-
dade. Nosso sistema é na verdade muito 
mais rigoroso do que o sistema em vigor 
nos EUA, no qual alunos se formam sem 
jamais conseguir uma nota acima de C. 

Os técnicos se preocupam com o fato 
de que os atletas não serão capazes de 
jogar se as escolas eliminarem as notas 
baixas, mas isso não tem acontecido. Não 
acredito que seja possível tornar-se um 
atleta brilhante e não ter a capacidade 
de fazer o trabalho escolar de maneira 
satisfatória. Como querem jogar, eles têm 
um incentivo a mais para se esforçar. Em 
raros casos, quando vemos que os alu-
nos não são capazes de desempenhar-se 
satifatoriamente, lidamos com a situação 
individualmente.

A escola de qualidade traz 
competência e qualidade à 
comunidade

Entendo que muitos professores não 
acreditam que é possível uma escola assim 
com os alunos que lhe cabem ensinar, 
muitos dos quais parece já terem desisti-
do de tentar. Eles não compreendem que 
notas baixas e controle externo, durante 
um longo período de tempo, provocaram 
muita desistência. Mas quando esses obs-
táculos são removidos e todos os alunos 
começam a fazer trabalho satisfatório, esse 
esforço positivo pode se estender além da 
escola para elevar as expectativas e esfor-
ços de toda a comunidade.

O elemento-chave aqui é o ensino da 
Teoria de Escolha a todos os alunos, co-
meçando no jardim da infância ou quando 
eles ingressam na escola e continuando 
enquanto permanecerem na escola. Bem 
antes de qualquer aluno chegar à quarta sé-
rie na escola de qualidade, todos eles terão 
aprendido com os professores ou com os 

Uma das coisas maravilhosas sobre 

o ensino da Teoria de Escolha a 

qualquer pessoa, jovem ou idosa, é 

que é muito agradável aprendê-la.

melhor com seus filhos.
Quando as pessoas lêem o que acabei 

de escrever, muitas das que estão usando o 
controle externo têm a tendência de dizer: 
“Isso não é justo! Se eu paro, eles também 
precisam parar.” Mas justiça não é o essen-
cial na Teoria de Escolha. O essencial é 
algo mais semelhante à Regra Áurea: “Vou 
tratar você como eu gostaria de ser tratado, 
não importando se você me trata assim ou 
não.”

Os membros da minha equipe e eu 
ensinamos a Teoria de Escolha ao pes-
soal das escolas e a indivíduos e grupos 
quando os aconselhamos. Todos nós a 
praticamos em nossa vida pessoal. Temos 
treinado muitos milhares de pessoas na 
prática da Teoria de Escolha, e o feedback 
que continuamente recebemos é: “Somos 
melhores professores e conselheiros por 
agir assim.” Mas o que não esperávamos é 
todo o comentário que eles fazem dizendo 
quão melhor tem sido toda sua vida ao 
colocarem esses princípios em prática no 
casamento e na vida familiar. 

Obviamente, essas idéias são muito 
mais complicadas do que o pouco que te-
nho a capacidade de explicar aqui, mas se 
você puder pelo menos começar a se livrar 
da crítica em seu casamento, sem exigir 
nada de seu cônjuge, verá muito logo quão 
poderosa é essa teoria.
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alunos mais velhos a colocarem em prática 
a Teoria de Escolha. 

Uma das coisas maravilhosas sobre o 
ensino da Teoria de Escolha a qualquer 
pessoa, jovem ou idosa, é que é muito 
agradável aprendê-la. Geralmente, esse 
ensino não é feito de modo formal; pelo 
contrário, as idéias são apresentadas aos 
alunos de modo informal à medida que 
os eventos na classe oferecem momentos 
adequados ao ensino. Um professor que 
conhece a Teoria de Escolha facilmente 
reconhecerá que há muitos desses momen-
tos. 

Mas à medida que os alunos aprendem 
a Teoria de Escolha, seus pais também se-
rão convidados a aprenderem a mesma em 
classes noturnas. E à medida que os pais 
a aprendem, ficam satisfeitos por perce-
berem quão melhor é seu relacionamento 
com os filhos no lar e uns com os outros. 
Ensinando a Teoria de Escolha aos alunos 
podemos, dentro de algum tempo, levar a 
comunidade inteira a aprendê-la. E quando 
isso acontece, muitos problemas começam 
a desaparecer, pois a maioria de todos os 
problemas comunitários é causada por 
pessoas que não se relacionam bem umas 
com as outras.

Palavras finais
Este curto artigo,1 obviamente, é apenas 

o suficiente para despertar o seu interesse. 
Para maiores informações, leia os demais 
artigos nesta revista e navegue no meu 
website http://www.wglasser.com.

Mas quase tudo que você precisa saber 
para iniciar uma escola de qualidade 
(GQS) está no meu livro publicado no 
ano 2000, Every Student Can Succeed.2 
Este livro está à venda através do William 
Glasser Institute, conforme informação 
disponível no website mencionado. 

Recomendo também que você leia o 
livro Soul Shapers: A Better Plan for Pa-
rents and Educators,3 de Jim Roy, publi-
cado em 2005. Soul Shapers é escrito para 
educadores e pais adventistas do sétimo 
dia e explica muito bem como a Teoria de 

Ensinando a Teoria de Escolha aos 

alunos podemos, dentro de algum 

tempo, levar a comunidade inteira a 

aprendê-la.

Escolha funciona nas escolas cristãs. Para 
mim foi muito interessante perceber como 
minhas idéias se comparam favoravel-
mente com as de Ellen White. Apóio tão 
firmemente as idéias apresentadas no livro 
Soul Shapers, que concordei em escrever 
seu prefácio. Tenho trabalhado por muitos 
anos com escolas adventistas do sétimo 
dia, mas principalmente após a convenção 
realizada em Dallas, Texas, no ano 2000. 
Espero que o que escrevi, bem como o que 
Ellen White escreveu, incentive os educa-
dores adventistas a aceitarem o valor de 
relacionamentos positivos e de um currícu-
lo relevante dentro 
de um ambiente 
não coercivo.

Dr. William Glasser 
é um psiquiatra e 
consultor educacional 
mundialmente conheci-
do. É autor de 21 livros, 
incluindo obras notáveis 
como Reality Therapy e 
Schools Without Failure. 
Seu livro publicado em 
1990, The Quality School, tem sido uma fonte pre-
ciosa para os educadores que buscam soluções não 
tradicionais para desafios escolares importunantes. 
Ele é também fundador do William Glasser Institute 
em Chatsworth, Califórnia, e pode ser contatado 
através do e-mail wginst@wglasser.com

NOTAS E REFERÊNCIAS
 1. Nota do editor associado desta revista: Estamos 

publicando este artigo e os dois que seguem 
sem pretender descrever completamente o 
método usado pelas Escolas de Qualidade 
Glasser. Consideramos que as idéias básicas 
são mui úteis para refletirmos sobre conselhos 
conhecidos de Ellen G. White. O Evangelho 
deve impregnar o nosso ensino e o exemplo 
de Jesus deve ser seguido na escola e na vida 
particular. O uso da Teoria de Escolha e a 
prática dos Sete Hábitos de Consideração 
seguem na mesma linha de pensamento.

 2. Glasser, William, Every Student Can Succeed 
(Chatsworth, Calif.: Glasser Institute, 2000).

 3. Roy, Jim, Soul Shapers: A Better Plan for 
Parents and Educators (Hagerstown, Md.: 
Review and Herald Publishing Assn., 2005).

Leitura em voz alta...
Continuação da página 18.

alunos que simplesmente isso nunca será 
demais.
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“
O desafio

Não sei por que temos de procurar 
autores seculares quando temos 
a lista de Livros Aceitos.” Estas 
palavras — em parte declaração, 
em parte pergunta, e em parte 

acusação —  pairaram no ar da sala de 
reuniões antes de me atingir com um forte 
golpe. As pessoas vieram à escola naquela 
noite para um workshop que vários pro-
fessores organizaram, chamado “Apren-
dizado Cooperativo Para Pais”. Durante 
meus comentários conclusivos, mencionei 
as idéias de William Glasser e sua Escola 
de Qualidade.1 Foi então que o pai citado 
acima frisou sua preocupação com autores 
seculares. Procurei descrever como eu e 
os demais professores desejávamos seguir 
a lista de livros aceitos, mas por muito 
tempo permaneci insatisfeito com minha 
resposta. A declaração parecia merecer 
uma explicação detalhada e bem-informa-
da, e eu não tinha essa resposta.

Nosso chamado
Como adventistas, acreditamos que 

Deus nos chamou para sermos uma luz 
no mundo, refletindo Seu modo de pensar 
e de se comportar. Deus prometeu a 
Abraão: “Em ti serão benditas todas as 
famílias da Terra”. (Gênesis 12:3; 22:18, 
ARA.)2 É desejo dos adventistas que esta 
promessa se cumpra através de nossos 
ministérios também. Grande parte deste 
ministério é realizada através de nossas 
escolas. Apesar de ao compararmos com 
as demais religiões do mundo a Igreja 
Adventista seja pequena, ela mantém um 
sistema de educação impressionante. E 
apesar de os motivos para apoiar nossas 
escolas sejam diversos, faremos bem em 
reivindicar o cumprimento da promessa 
de Deus a Abraão. 

Fábricas e escolas
A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi 

organizada no início da década de 1860, 
por volta da mesma época em que um 
sistema formal de educação começou a se 
desenvolver nos Estados Unidos. Graças 
aos nossos pioneiros, eles reconheceram 
a necessidade e oportunidade de educar e 
instruir as crianças da igreja. Entretanto, 
nos primeiros anos, eles lutaram con-
tra hábitos culturais arraigados e forças 
sociais do fim do século 19 e início do 
século 20. Tão importante era o sistema 
educacional da igreja, no entanto, que 
Ellen White, uma das fundadoras da deno-
minação e mensageira especial de Deus, 
escreveu extensivamente sobre a obra de 
educação.

O período entre 1890 e 1910 foi 
incrível na história da educação em 
geral. A Era Industrial estava causando 
forte impacto no projeto da educação. 
As escolas começaram a adotar o mode-
lo de linha de montagem, raciocinando 
que se funcionava nas fábricas, devia ter 
êxito na educação também. Umas poucas 
vozes censuraram este método, reivindi-
cando um ambiente de aprendizado mais 
humano. Uma destas vozes foi a de John 
Dewey (1859-1952), outra a de Ellen 
White (1827-1915). 

Motivação externa — senso 
comum?

Além dos efeitos malévolos do método 
das fábricas, a educação foi mais rebai-
xada ainda pela aplicação de uma pers-
pectiva de “senso comum” de motivação 
humana. Dewey compreendeu essa luta ao 
escrever que “a história da teoria educa-
cional está caracterizada pelo contraste 
entre a idéia de que a educação é um 
desenvolvimento a partir do interior e que 
ela é uma formação a partir do exterior; 
de que ela está fundamentada em dotes 
naturais e que é um processo de vencer 
inclinações naturais, substituindo-as por 
hábitos adquiridos sob pressão externa.”3 
Em uma sentença, Dewey descreveu a 
pergunta mais importante que os educa-
dores têm de responder: Os alunos são 
motivados a partir do interior, ou é preci-
so aplicar pressão externa para conseguir 
que se desempenhem bem na escola? 

É difícil exagerar ao enfatizar a im-
portância da resposta a essa pergunta e 
aos efeitos de nossas estratégias no lar e 
na sala de aula. Através da história, o ser 
humano tem adotado uma psicologia de 
comportamento conhecida como controle 
externo, ou em termos mais profissio-
nais, reação ao estímulo. A psicologia de 
controle externo fundamenta-se na crença 
de que as pessoas podem manipular o 
comportamento de outros seres humanos, 
individual ou coletivamente. O estímulo 
adequado resultará na reação desejada. 
Esta crença leva pessoas a recompensa-
rem ou punirem outras quando estas não 
se comportam como se deseja. Esse tipo 
de manipulação de comportamento ocorre 
regularmente tanto nos lares como nos 
locais de trabalho. Infelizmente, a admi-
nistração baseada em controle externo é 
comum nas salas de aula também.

Eu acredito que as práticas administra-
tivas baseadas em controle externo, tanto 
no lar, como na sala de aula, nas empresas 
ou no ambiente político são extremamente 
destrutivas. As estratégias que depen-

dem de pressão externa – que varia entre 
manipulação sutil e força física –� podem 
parecer funcionar durante um curto perí-
odo de tempo, mas os resultados não são 
permanentes e, no fim, tornam as coisas 
piores do que antes. No ambiente da sala 
de aula, a coerção pode funcionar, com 
alguns alunos durante alguma parte do 
tempo. No entanto, mesmo quando parece 
funcionar, os aspectos negativos superam 
os positivos. Uma conseqüência negativa 
de controle externo é a deterioração dos 
relacionamentos que ocorre toda vez que 
alguém tenta forçar ou manipular outra 
pessoa. Outro aspecto negativo muito 
importante é que os alunos deixam de 
aprender o autocontrole, se outros sempre 
definem o comportamento apropriado 
para eles. 

Essas são apenas umas poucas das 
muitas preocupações de John Dewey, 
Ellen White e William Glasser. De acordo 
com a perspectiva deles, a educação deve 
fundamentar-se em um método diferen-
te, um que realmente envolva os alunos 
em seu próprio aprendizado. Em vez de 
procurar desenvolver melhores esquemas 
de controle externo, eles recomendam 
uma abordagem educacional baseada no 
controle interior.

Glasser e o controle interior
Durante os últimos 50 anos, William 

Glasser tem salientado a necessidade de 
administrar as salas de aula com base no 
controle interior ou na Teoria de Escolha, 
os quais defendem que as pessoas fazem 
escolhas por razões que são importantes 
para elas. O toque de um telefone não nos 
força a atendê-lo. Ele simplesmente nos 
deixa saber que alguém em algum lugar 

Em uma sentença, Dewey descreveu 

a pergunta mais importante que os 

educadores têm de responder: Os 

alunos são motivados a partir do 

interior, ou é preciso aplicar pressão 

externa para conseguir que se 

desempenhem bem na escola?
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deseja nos contatar. Algumas pessoas se 
apressam a atender o telefone quando ele 
toca, outras primeiramente identificam a 
chamada e decidem se devem atender ou 
não. De acordo com a Teoria de Escolha, 
a motivação vem do interior. Podemos nos 
permitir ser manipulados se desejamos a 
recompensa ou tememos o castigo, mas 
esta é uma escolha que fazemos. E se a 
recompensa ou o castigo não nos impor-
ta, nenhuma quantidade de manipulação 
funcionará.

Sendo que os seres humanos são 
motivados interiormente, Glasser explica 
que podemos — e, na verdade, devemos 
— dirigir escolas usando estratégias 
diferentes das do passado. Com essa 
finalidade, ele escreveu cinco livros sobre 
educação, começando com sua obra mais 
notável, Schools Without Failure (1969), 
e continuando com Control Theory in the 
Classroom (1986 e 2001), The Quality 

School (1990), The Quality School Tea-
cher (1993), e Every Student Can Succeed 
(2000).4 

Vários meses depois de ter recebido e 
respondido a pergunta acerca de Livros 
Aceitos versus livros seculares, comecei 
a fazer um estudo comparando as idéias 
de Ellen G. White com as de William 
Glasser. Embora estejam separadas por 
quase 100 anos e tenham sua origem em 
experiências muito diferentes, descobri 
que suas opiniões sobre educação são 
surpreendentemente semelhantes. (Uma 
resenha mais completa dessas semelhan-
ças está disponível em um livro que escre-
vi, intitulado Soul Shapers: A Better Plan 
for Parents and Educators.5) O restante 
deste artigo descreverá algumas dessas 
semelhanças.

O melhor sistema
Ao descrever professores que depen-

As estratégias que dependem de 

pressão externa — que varia entre 

manipulação sutil e força física 

— podem parecer funcionar durante 

um curto período de tempo, mas os 

resultados não são permanentes e, no 

fim, tornam as coisas piores do que 

antes.
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comportamento de seus alunos. De repen-
te, percebeu que precisava concentrar-se 
em permitir que o Espírito Santo fizesse 
mudanças nele. Viu que à medida que 
compreendia e seguia sua bússola interior, 
ele, por sua vez, passou a dar exemplo 
aos alunos de uma vida controlada pelo 
interior.

Glasser tem estado à frente de um cres-
cente grupo de trabalho que reconhece o 
poder das pessoas para tomarem deci-
sões e assumirem responsabilidade pelas 
próprias escolhas. Ao invés de os seres 
humanos serem vítimas das circunstâncias 
ou de uma química intelectual desfavo-
rável, Glasser escreve que “para todos os 
efeitos, nós escolhemos tudo o que faze-
mos, incluindo a miséria que sentimos. 
Outras pessoas não podem nos tornar 
miseráveis, nem nos fazer felizes”15, e 
acrescentou que “nós escolhemos todas as 
nossas ações e pensamentos e, indireta-
mente, quase todos os nossos sentimentos 
e muito de nossa fisiologia.”16 Isso bate 
de frente com a prática psiquiátrica, que 
classifica o comportamento não muito 
saudável como doença mental e prescreve 
drogas como a solução.

Ellen White enfatizou o mesmo poder 
da mente que Glasser descreve, embora 
muito antes de ele nascer, ao escrever: 
“Está dentro das possibilidades de qual-
quer, escolher os tópicos que ocuparão 
os pensamentos e moldarão o caráter.”17 
Aplicando este princípio à educação de 
crianças, ela escreveu: “Toda criança 
deve compreender a verdadeira força da 
vontade.... A vontade é a força dirigente 
na natureza do homem, a força para a de-
cisão, ou escolha.”18 Ellen White e Glasser 
descrevem nitidamente o poder de escolha 
que cada ser humano possui, no entanto, 
com freqüência, interpretamos mal as 
implicações dessas declarações. 

Reação ao estímulo de escolha?
Dewey descreveu a base para essa má 

interpretação como o dilema quanto ao 
aprendizado originar-se no interior ou ser 
manipulado sob pressão externa. Um líder 
no campo de Comportamento Humano, B. 
E. Skinner, propôs que o comportamento 
humano pode ser moldado quando são 
controlados vários aspectos do ambien-
te.19 Certos comportamentos desejáveis 
podem ser reforçados e comportamentos 
indesejáveis eliminados, tudo mediante 
manipulação externa. Muitos pais e edu-
cadores percebem o perigo dessa crença. 
Se o comportamento humano é moldado 
inteiramente pelo ambiente, então onde 
está o poder da vontade? Os professores 

dem de controle externo, Glasser escreve: 
“Os administradores-chefes acreditam 
firmemente que as pessoas podem ser 
motivadas a partir do exterior; deixam de 
compreender que toda a nossa motivação 
vem do nosso próprio interior.”6 Alguns 
cristãos têm expressado preocupação com 
esta ênfase, que valoriza a força e critério 
humanos, até mesmo condenando-a como 
filosofia da Nova Era. Imagine minha 
surpresa ao encontrar uma afirmação se-
melhante nos escritos de Ellen White:

“Os que ensinam os alunos a sentir que 
neles está o poder para se tornarem ho-
mens e mulheres honrados e úteis, serão 
os que têm êxito mais permanente. Talvez 
sua obra não se mostre ao descuidoso 
observador sob o aspecto mais vantajoso, 
nem seja tão altamente apreciada como a 
do mestre que mantém absoluto controle, 
mas a vida futura dos alunos manifes-
tará os resultados do melhor sistema de 
educação.”7 

Pertencendo a uma segunda geração 
de adventistas que freqüentou escolas da 
igreja ou nelas lecionou a vida inteira, já 
ouvi mais de uma vez a expressão “pro-
jeto para educação”. No entanto, jamais 
vi esse projeto. O mais próximo que já 
encontrei dessa expressão foi “o melhor 
sistema”, que se refere a professores que 
reconhecem o valor do controle interior 
de preferência à força externa ou coerção. 
Glasser acredita que ao serem criadas 
salas de aula que funcionem com base na 
perspectiva de controle interior haverá 
maior probabilidade de promover a obra 
de uma escola de qualidade. Ellen White 
leva essa idéia mais adiante ainda através 
do uso de expressões como “êxito mais 
permanente” e “vida futura” para nos 
lembrar que nossas estratégias de ensino 
têm implicações eternas. 

Glasser observou que com freqüência 
as escolas usam o controle externo quan-
do os alunos não fazem o que deveriam 
fazer. Acusar, ameaçar, castigar e recom-
pensar são estratégias de ensino ampla-
mente usadas. Mas será que essas táticas 
resolvem o problema? Glasser salienta: 
“Podemos forçar os alunos a permanece-
rem na escola. Podemos até forçá-los a 
fazer os deveres escolares, mas raramente 
seremos bem-sucedidos.”8 Nesse tipo de 
atmosfera, professores e alunos se tornam 
adversários, cada um deles concentrando-
se em como ganhar vantagem. E porque 
a motivação humana vem do interior, 
Glasser acentua que “não podemos forçar 
nenhum aluno a trabalhar se ele não acre-
ditar que o trabalho satisfaz.”9 

Ellen White também realçou esse ponto 

ao escrever: “A verdadeira educação não 
consiste em forçar a instrução a um espí-
rito não preparado e indócil. As faculda-
des mentais deverão ser despertadas e o 
interesse suscitado.”10  Como educadores 
é nosso desafio planejar oportunidades de 
aprendizado que despertem o interesse de 
nossos alunos. Alfie Kohn abordou essa 
questão sob um outro ângulo ao escrever: 
“Quando os alunos ‘se distraem da tare-
fa’, nossa reação deve ser perguntar-lhes 
‘qual é a tarefa’?”11 Precisamos perguntar 
a nós mesmos se as tarefas são parte do 
problema e, se assim for, agir no sentido 
de modificá-las. Geralmente, quando os 
alunos não fazem o que queremos que 
façam, começamos a pensar em como 
obrigá-los a executar aquilo, e isso diz 
mais a respeito de nossa personalidade do 
que de boas técnicas de ensino.12  

Ellen White advertiu os professores 
adventistas a se afastarem do uso da 
força por causa de seus efeitos sobre as 
crianças. Tanto Glasser como Ellen White 
salientam que sempre que a força é usada, 
desperta um espírito de resistência na-
quele que sofre o efeito da mesma. Ellen 
White, porém, condena mais firmemente 
a coerção por causa das implicações 
eternas. 

“Os pais e professores que se gabam 
de ter completo domínio sobre a mente e 
a vontade das crianças sob seu cuidado, 
deixariam de gabar-se, caso pudessem 
acompanhar a vida futura das crianças que 
são assim postas em sujeição pela força 
ou o temor.”13 

Precisamos ensinar nossos alunos a 
estar cientes de sua própria bússola inte-
rior, movida e influenciada pelo Espírito 
Santo, em vez de tentar ser uma bússola 
para eles, por meio da força e do temor. 
Glasser identifica professores que se 
comportam dessa maneira como adminis-
tradores-guias, contrastando-os com os 
administradores-chefes, pois eles guiam 
[os alunos] por meio de inspiração e con-
vite, em vez de ameaças e castigos. Ellen 
White captou a essência do administrador-
guia quando escreveu: “Nunca se deve 
esquecer que o professor tem de ser o que 
deseja que seus alunos se tornem.”14 A 
instrução sobre a bússola interior começa 
com o professor. 

Certo professor que estava procurando 
se tornar um administrador-guia me con-
tou que quando leu no livro Soul Shapers 
que precisamos ser aquilo que desejamos 
que nossos alunos se tornem, foi real-
mente atingido como que por um golpe. 
Admitiu que muito de seu tempo e de 
suas energias foram dedicados a mudar o 
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podem não se considerar especialistas em 
comportamento, contudo seus esforços 
para manipular o comportamento de seus 
alunos por meio de recompensas ou casti-
gos comprova o contrário. O princípio da 
reação ao estímulo está vivo e viçoso em 
muitas salas de aula adventistas.

Glasser chama atenção para o fato de 
que “professores e alunos estão sendo 
controlados da mesma forma que sempre 
foram, do mesmo modo que as pessoas 
têm sido controladas durante séculos, por 
um método baseado em uma antiga teoria 
de senso-comum sobre como funcio-
namos, a qual é melhor definida como 
reação ao estímulo... a teoria da reação ao 
estímulo é errada. Quando utilizada para 
administrar pessoas, ela leva ao método 

tradicional que chamarei de adminis-
trador-chefe. O administrador-chefe é 
ineficiente porque depende da coerção e 
sempre resulta em tornar trabalhadores 
e administradores verdadeiros adversá-
rios.”20 

Ineficaz e de pouca duração
Glasser concluiu que a teoria da reação 

ao estímulo não somente era uma aborda-
gem ineficaz para a motivação humana, 
mas além disso estava baseada em ciência 
inválida. Estímulos externos, não importa 
quão fortes, não poderão levar pessoas a 
fazerem aquilo que não querem. Um re-
vólver pode parecer um motivador externo 
eficaz, contudo a história está repleta de 
exemplos de pessoas que depuseram a 

própria vida por uma causa em que acre-
ditavam. Os três jovens hebreus (Daniel 3) 
recusaram ser influenciados pela ameaça 
da fornalha ardente, e Daniel demonstrou 
a mesma determinação quando ameaçado 
com a cova dos leões (Daniel 6). Mesmo 
quando a manipulação parece funcionar, 
e os alunos fazem o que queremos por 
causa das ameaças, o resultado é de pouca 
duração, e eles finalmente acabarão guar-
dando ressentimento contra a manipula-
ção e o manipulador. 

Bem cedo, certa manhã, cinco me-
ses após o incidente dos Livros Aceitos 
versus autores seculares, eu estava lendo 
um dos Livros Aceitos e deparei com a 
citação abaixo. É um poderoso comentá-
rio sobre reação ao estímulo e estratégias 
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que parecem considerar os alunos como 
animais a serem adestrados. Foi, de fato, 
a citação que me levou a escrever o livro 
Soul Shapers. 

“Deve o ensino das crianças ser diri-
gido num princípio diferente do que go-
verna o ensino de animais irracionais. Os 
animais devem ser acostumados a subme-
ter-se a seu dono, mas a criança deve ser 
ensinada a dominar-se. A vontade precisa 
ser ensinada a obedecer aos ditames da 
razão e da consciência. Pode a criança ser 
tão disciplinada que, como o animal, não 
tenha vontade própria, perdendo-se a sua 
individualidade na do mestre. Tal ensino é 
insensato, e desastrosos os seus efeitos.”21

Liberdade de escolha
Práticas coercivas funcionam, com 

alguns alunos, por algum tempo, mas a 
que custo? Glasser e Ellen White apresen-
taram uma alternativa baseada no con-

Durante os últimos 50 anos, William 

Glasser tem salientado a necessidade 

de administrar as salas de aula com 

base no controle interior ou na Teoria 

de Escolha, os quais defendem que 

as pessoas fazem escolhas por razões 

que são importantes para elas.

trole interno. Ellen White elogiou alunos 
que eram “fortes para pensar e agir” e 
que eram “senhores e não escravos das 
circunstâncias”.22 O estudo do compor-
tamento humano quer fazer-nos crer que 
somos todos vítimas das circunstâncias 
e que podemos apenas reagir a estímulos 
que vão além do nosso controle. Nada 
alegra mais Satanás do que adotarmos um 
sistema de controle externo. Jesus morreu 
para preservar nossa liberdade de escolha. 
Em Isaías 42, 49 e 61 foi profetizado que 
o Messias libertaria os cativos. A morte 
de Cristo garantiu que Satanás não teria 
injusta vantagem sobre nós. Somos livres 
para escolher nosso destino.

É dentro deste maravilhoso contexto 
que os professores adventistas atuam 
diariamente. Aos poucos, os alunos se 
tornam penhor de forças externas — um 
papel muitas vezes assumido por pais e 
educadores com boas intenções — ou se 
tornam cientes do poder que há em seu 
interior provido pelo extraordinário Pai 
celestial, o qual os capacita para se torna-
rem senhores e não escravos das circuns-
tâncias.
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Como a Teoria de Escolha 
Mudou Minha Vida
Refl exão pessoal

David Escobar

A 
escola foi uma experiência doloro-
sa para mim. Como eu me tornei 
professor é praticamente um 
 milagre e, em si, outra história. 
  Por causa da experiência própria, 

eu me tornei muito sensível às necessida-
des singulares e aos estilos de aprendizado 
de meus alunos, mesmo antes de adquirir 
qualquer conhecimento científi co de como 
os alunos aprendem. A leitura da obra de 
William Glasser sobre a Teoria de Escolha 
foi um sopro de ar fresco para mim, pois 
ela explicava o que eu já sentira a respeito 
de como deve ser dirigida uma sala de 
aula. Mas só quando realmente concluí o 
treinamento intensivo básico e avançado 
de Glasser foi que as coisas começaram a 
fazer sentido para mim. 

A Teoria de Escolha nada mais é do 
que uma descrição da maneira como 
Deus trata pecadores; em outras palavras, 
da graça de Deus. Os componentes da 
Teoria de Escolha e da graça prática são 
os mesmos. Glasser defende que devemos 
evitar os “sete hábitos fatais”,1 os quais eu 
chamo de métodos “destituídos de graça”. 
Em seu lugar, ele recomenda fi rmemente 
a implantação de “sete hábitos de consi-
deração”,2 que eu denomino “hábitos de 
graça”. Suas cinco “necessidades básicas”3 
esboçam o modo como Deus lida conosco 
e descrevem o que é necessário para um 
relacionamento bem-sucedido no lar, na 
escola, na igreja ou no trabalho. Para mim, 
implantar a Teoria de Escolha é colocar 
em prática a Regra Áurea. O estudo Value-
genesis demonstra que muitos dos compo-
nentes das Escolas de Qualidade Glasser 
(GQS) estão freqüentemente ausentes na 
educação adventista.4 Esta pode ser uma 

das razões por que um bom número de 
jovens não permanece na igreja. Pesquisas 
intelectuais atuais geralmente confi rmam 
que esses princípios são essenciais para 
o aprendizado efi caz na sala de aula. Os 
alunos aprendem melhor em um ambiente 
de confi ança e respeito. 

No fi m de uma apresentação especial 
de um dia inteiro de duração, pelo Dr. 
Glasser, a 300 professores da Northern 
California Conference, eu mencionei que 
o assunto que ele realmente estava abor-
dando, em termos cristãos, era “graça”. 
Ele retrucou rapidamente: “O problema é 
que os cristãos de algum modo encontram 
difi culdade em colocá-la em prática nas 
salas de aula.” Ele tem razão. Nós sabe-
mos o caminho, mas não andamos nele 
com freqüência sufi ciente na prática em 
sala de aula. Graça é algo sobre o que é 
fácil falar, mas bem diferente é colocá-la 
em prática ao lidar com os alunos e com o 
povo em geral. 

Eu me convenci de que essa teoria tem 
muitas das soluções para nossos desafi os 
na educação cristã. Meus 18 anos como 
diretor de educação me forneceram muitos 
exemplos de êxito e de fracasso no ensino. 
Concluí que muitos dos professores que 
encontravam difi culdadade no momento 
de renovar o contrato geralmente não 
possuíam as habilidades identifi cadas no 
método de Escolas de Qualidade Glasser. 

Para meu espanto, quando oferecíamos 
aos professores a oportunidade de par-
ticiparem do treinamento de Escolas de 
Qualidade Glasser, geralmente os que se 
opunham, criticavam e não cooperavam 
eram os próprios professores que esta-
vam tendo confl itos no ambiente escolar. 

A Teoria de Escolha nada mais é do 

que uma descrição da maneira como 

Deus trata pecadores; em outras 

palavras, da graça de Deus.
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Alguns pareciam “bons” professores, mas 
não conseguiam se relacionar bem com os 
colegas ou membros da comunidade. Os 
princípios de Glasser ofereciam soluções 
simples para os “problemas com pessoas” 
que eles enfrentavam. 

A Bíblia e Ellen White fornecem 
soluções para os desafios de relacionamen-
to da vida. O Dr. Glasser simplesmente 
organizou teorias e descrições de relacio-
namentos bem-sucedidos à medida que 
os descobriu mediante pesquisa e através 
da própria experiência profissional da 
vida inteira. Suas conclusões são geral-
mente paralelas às admoestações bíblicas. 
Não devemos nos surpreender quando 
pesquisas científicas e fontes seculares 
confirmam as palavras inspiradas. A obra 
de Glasser fornece métodos simples para 
colocarmos a graça de Deus em prática 
nas escolas e na vida. 

Eu reavaliei meus métodos de lidar com 
as pessoas, não só na área profissional, 
mas também na vida particular. Apreciei 
muito o fato de ser capaz de identificar 
onde posso melhorar até mesmo meu bom 
relacionamento familiar. Fico assustado ao 
perceber que nem sempre tenho supri-
do todas as cinco necessidades básicas 
apresentadas por Glasser daqueles que me 
são mais chegados. Agora posso parar para 
avaliar a mim mesmo e com oração fazer 
esforços para ter certeza de que todos os 
cinco elementos estejam presentes em meu 
relacionamento com meus familiares. Mi-
nha esposa diz que está impressionada, e 

eu afirmo: “Dou graças a Deus por ter-me 
esclarecido quanto a esses componentes 
necessários para um relacionamento feliz.”

Quando volto meus pensamentos aos 
muitos anos que passei em salas de aula 
e em funções administrativas, embora eu 
considere ter tido êxito, desejaria ter re-
cebido essas informações no princípio de 
minha carreira profissional. Acho que elas 
teriam tornado meu ensino e meu ministé-
rio administrativo muito mais eficazes para 
alunos, professores e também para Deus. 
Sinto-me envergonhado por não ter pro-
curado por mim mesmo esta informação 
na Bíblia, mas ao mesmo tempo me sinto 
alegre porque finalmente ela está disponí-
vel em formato prático para professores e 
famílias. 

Minha oração é que os conceitos da 
graça sejam a principal prática todo-abran-
gente em toda escola e o método implícito 
de todo professor no sistema educacional 
adventista. Acredito ser imprescindível 
que todo professor participe de um treina-
mento específico sobre como aplicar a gra-
ça divina na sala de aula. Isso é vital para 

Eu me convenci de que essa teoria 

tem muitas das soluções para nossos 

desafios na educação cristã.

o cumprimento da missão da educação ad-
ventista e decisivo para o êxito acadêmico 
e espiritual de nossos alunos. A Teoria de 
Escolha de Glasser não é a solução, mas é 
uma importante ferramenta para a implan-
tação da “solução”. A solução é Jesus!
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