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C. Garland Dulan

Parceria de Níveis-múltiplos 
na Educação Adventista

A
tualmente é comum nas instituições de ensino superior a formação de 
alianças, compromissos de compreensão e esforços colaborativos a fim 
de reduzir a duplicação de serviços, formar parcerias e melhorar o rela-
cionamento com entidades que partilham objetivos semelhantes.

Na igreja adventista, entretanto, parece haver relutância em 
formar parcerias entre diferentes níveis de educação (ex. faculdades e/ou univer-
sidades estabelecendo colaboração com escolas de ensino médio ou fundamental). 
O que causa essa relutância? Quais seriam as vantagens de formar tal relaciona-
mento?

Consideremos, por exemplo, como podemos desenvolver um programa 
que incentive as universidades a formar parceria com outros níveis educacionais. 
Vamos supor que uma universidade ofereça cursos na área comercial – finanças, 
contabilidade e assim por diante. As universidades geralmente requerem que seus 
professores se envolvam regularmente em pesquisas que ampliem seu conheci-
mento no seu campo de especialidade. Por que não desenvolver uma parceria 
com escolas de ensino fundamental e médio do sistema educacional adventista 
para descobrir maneiras mais produtivas de financiar a educação fundamental 
e média? As pesquisas poderiam estudar uma variedade de estratégias que as 
escolas de ensino fundamental e médio poderiam usar para melhorar sua situação 
financeira. O empenho da pesquisa pode envolver a identificação de problemas, 
revisão de literatura sobre finanças escolares, formação de hipóteses, desenvolvi-
mento de projeto de pesquisa visando resolver o problema, coleta de dados dos 
sistemas educacionais público e privado, análise de dados, relatório dos resulta-
dos e então a proposta de soluções. A pesquisa pode também identificar escolas 
ou sistemas educacionais que têm obtido maior êxito em tornar a educação 
adventista acessível às famílias de vários níveis de renda. Esta área da pesquisa 
é extremamente necessária à igreja ao tentar prover educação mundialmente 
a indivíduos e famílias com diferentes possibilidades de financiar a educação 
adventista.

Por meio de planejamento cuidadoso e intencional, as uniões devem 
desenvolver um fundo que possa prover incentivos para tais colaborações. Esses 
recursos devem ser disponibilizados apenas às instituições que estejam dispostas 
a formar parceria com outro nível educacional em busca da solução do problema 
de crítica importância para os níveis envolvidos nessa parceria. Os professo-
res poderiam usar os recursos para obter período de licença, assistentes para a 
pesquisa, apoio para viagens, e para outras despesas relacionadas à pesquisa. No 
ambiente universitário de “publicar ou perecer”, uma pesquisa pode ser realizada 
que não apenas aperfeiçoe a carreira do estudioso, mas também ajude a igreja a 
resolver problemas constantes. 

São muitas as vantagens. Pessoas dos diferentes níveis do sistema educa-
cional se conheceriam e desenvolveriam uma compreensão dos problemas e de-
safios umas das outras. Esforços colaborativos podem até ser formados em áreas 

Continua na página  25.
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George Knight

Educação 
Adventista e a 

Visão Apocalíptica

Este artigo foi adaptado da primeira 

parte da apresentação principal 

na convenção de professores da 

Divisão Norte-Americana realizada 

em Nashville, Tennesse, EUA, em 6 

de agosto de 2006. A segunda parte 

será publicada na próxima edição da 

Revista de Educação Adventista.

Introdução
Quer gostemos ou não, quer reconhe-

çamos ou não, a educação adventista em 
geral enfrenta uma crise. Década após dé-
cada, a porcentagem de jovens adventistas 
em escolas denominacionais tem diminu-
ído. Em 1945, a proporção de estudantes 
em escolas adventistas para os membros 
espalhados no mundo inteiro era de 25 
para 100.  Em 2000 era de 9 para 100, 
com um aumento no número de alunos 
vindos de lares não-adventistas.1

Pais adventistas questionam por que 
deveriam mandar seus fi lhos para as esco-
las adventistas. E cada vez mais pastores 
e igrejas questionam a importância de 
entregar a maior porção de seu orçamento 
local para a escola adventista.

Essas questões são importantes e 
válidas. As respostas são igualmente 
importantes. São as escolas adventistas 
tão importantes assim? Devemos nos sa-
crifi car para mantê-las? Se sim, por quê? 
Essas questões constituem a base dos 
meus comentários.

N
inguém parecia desejá-la! Nin-
guém parecia querer a educação 
adventista!

No início da década de 1850 
tentativas de iniciar escolas ad-

ventistas foram feitas em Buck’s Bridge, 
Nova York, e Battle Creek, Michigan, 
EUA. Mas tristemente ambas falharam. 
Tiago White escreveu na Review and He-
rald em 1861 com respeito à experiência 
de Battle Creek dizendo: “Fizemos uma 
tentativa perfeita com uma escola em Bat-
tle Creek, sob as mais favoráveis circuns-
tâncias, e desistimos dela, pois deixou de 
satisfazer as expectativas dos que estavam 
interessados.”2

A razão para a falta de interesse não é 
tão difícil de ser determinada. W. H. Ball 
a expressou bem em 1862 em uma carta a 
Tiago White: Será que é certo e coerente, 
−  ele escreveu – para nós que acredita-
mos de todo o coração na iminente vinda 
do Senhor, buscar dar uma educação às 
nossas crianças?3

Aí está. Mesmo 18 anos após o desa-
pontamento dos mileritas em 1844, muitos 
adventistas acreditavam que mandar os 

Parte 1
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fi lhos para a escola demonstrava falta de 
fé na breve volta de Jesus. Afi nal, mandar 
as crianças para a escola implicava que 
elas cresceriam para usar aquela educação. 
Aos olhos de muitos, conseqüentemente, 
o estabelecimento de escolas adventistas 
era um sinal de heresia ou apostasia, um 
ato que expressava que o Senhor retardara 
Sua vinda.

E educação formal não era o único alvo 
dessa linha de pensamento. Em setem-
bro de 1845, Tiago White publicamente 
censurara um casal que havia anunciado 
seu casamento. Para Tiago, eles haviam 
“negado a fé” no Segundo Advento. Ele 
escreveu que o casamento era “um ardil 
do diabo. Os fi rmes irmãos em Maine, 
que estão esperando pela vinda de Cristo, 
não têm interesse algum nesse passo.”4 
Mais tarde ele afi rmou que esse ponto de 
vista era mantido pela “maioria dos nossos 
irmãos”, já que “tal passo parecia contem-
plar muitos anos de vida neste mundo”.5

Este era o modo como os primeiros 

Educação 
Adventista e a 

Visão Apocalíptica

adventistas viam as coisas.
No entanto, menos de um ano após 

condenar publicamente novos casamentos, 
Tiago se uniu em santo matrimônio com a 
jovem Ellen Gould Harmon em agosto de 
1846. Por quê? Porque, explicou o novo 
noivo, sua amada não tinha ninguém para 
acompanhá-la e protegê-la enquanto viaja-
va para apresentar a mensagem que Deus 
lhe tinha dado.6 Em resumo, o casamento 
para o casal White tinha sido um meio 
necessário para fi nalizar a  pregação da 
mensagem adventista. O casamento deles 
se tornara crucial para o avanço da missão 
adventista. Ao se unirem em casamento, 
o casal White deu o primeiro passo em 
direção à institucionalização do adventis-
mo. Se o fi m não estava para vir tão cedo 
como a princípio esperavam, nesse ínterim 
tinham que dar passos adequados para 
preparar-se para o serviço. Neste caso, 
casamento era o meio e a missão adventis-
ta era o fi m.

Você pode estar pensando que o assun-

to fi cou sufi cientemente claro. Até então, 
tudo bem.

M
as, devo salientar que a visão 
de missão dos adventistas 
sabatistas no fi m da década de 
1840 e no começo da década 
de 1850 era, na melhor das 

hipóteses, sombria. Eles ainda criam que 
a porta da graça se fechara em 1844 e que 
sua única tarefa era encorajar outros ex-
mileritas e apresentar as verdades bíblicas 
recém-descobertas para essa limitada 
população.

Para ser mais direto, os primeiros 
adventistas sabatistas não eram apenas 
anti-educacionais, mas também anti-mis-
são. FALTAVA-LHES VISÃO.

Desta perspectiva, precisamos pergun-
tar como esse punhado de pessoas com 
miopia profunda desenvolveria no século 
e meio seguinte o mais vasto e unifor-
me programa de evangelismo e o mais 
extenso e unifi cado sistema educacional da 
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ainda mui distantes” no futuro. O verso 
26 obviamente volta a referir-se a Daniel 
8:14, que era o único símbolo profético 
não explicado no capítulo. Esse verso diz: 
“Até duas mil e trezentas tardes e ma-
nhãs”, “e o santuário será purificado”.

Em resumo, considerando a proclama-
ção de Daniel de que parte de sua profecia 
(especificamente a visão dos 2.300 dias) 
seria selada até o fim do tempo, o livro de 
Apocalipse nos diz que quando o livrinho 
selado fosse aberto no período que antece-
de o Segundo Advento, seria doce na boca, 
mas amargo no estômago. 

E
ste breve resumo nos leva à 
história do mundo; especialmente 
à Revolução Francesa da década 
de 1790. O mundo ocidental ficou 
pasmado pela brutalidade e pelo 

aspecto anti-cristão desse evento. Muitos 
concluíram que a revolta sócio-política-
religiosa sem precedentes era o início do 
fim do mundo. Como resultado, muitos 
estudiosos de ambos os lados do Atlântico 
foram levados aos livros proféticos da 
Bíblia. Em particular, as porções apoca-
lípticas de Daniel foram estudadas como 
nunca antes quando os olhos de muitos a 
“esquadrinhariam” através das páginas de 
Daniel e o “conhecimento” de suas profe-
cias se “multiplicaria” (Daniel 12:4).

O período da metade da década de 1790 
até a década de 1840 mostrou uma explo-
são nunca vista de livros relacionados a 
profecias e eventos bíblicos referentes ao 
Segundo Advento e ao milênio.8

Daniel 12:4 estava se cumprindo. E 
no processo, muitos estudiosos buscaram 
desvendar as profecias de Daniel quanto 
ao tempo. Grande número de escritores 
vindos de diferentes áreas de conhecimen-
to concluíram que os 2.300 dias de Daniel 

história do protestantismo? Essas questões 
nos levam ao livro de Apocalipse e à visão 
apocalíptica.

1. O Imperativo Apocalíptico
Apocalipse 10 é um texto importan-

te em nosso estudo. Os eventos deste 
capítulo tomam lugar entre a sexta (9:14) 
e a sétima trombetas (11:15). Sendo que 
a sétima trombeta soa por ocasião do 
segundo advento (11:15-17), Apocalipse 
10 discorre sobre eventos que antecedem o 
fim (10:7).

O ponto focal de Apocalipse 10 é um 
livrinho que será aberto perto do fim do 
tempo (10:2, 8). Ao profeta foi ordenado 
tomar o pequeno livro que havia sido aberto 
(10:8). “Toma-o, e devora-o”, foi-lhe dito. 
“Ele será amargo ao teu estômago, mas, na 
tua boca, doce como mel” (10:9, RA).7

“E”, respondeu ele, “eu tomei o livrinho 
da mão do anjo e o devorei, e na minha 
boca, era doce como mel; quando, porém, 
o comi, o meu estômago ficou amargo” 
(10:10).

O ponto importante a observar é que 
existe apenas um livro no Velho Testa-
mento que alega que ele seria selado ou 
fechado até o fim do tempo. “Tu, porém, 
Daniel”, lemos em Daniel 12:4, “encerra 
as palavras e sela o livro, até ao tempo do 
fim; muitos o esquadrinharão, e o saber se 
multiplicará (veja verso 9).

Daniel ainda especifica a parte de seu 
livro que seria selada até o fim do tempo. 
O capítulo 8 apresenta quatro símbolos 
proféticos (versos 3, 5, 9, 14) e então, após 
explicar que a profecia se estenderá até o 
tempo do fim, interpreta três delas (versos 
20, 21, 23-25). Então no verso 26, é dito a 
Daniel que a “visão das tardes e manhãs” 
é verdadeira, mas que Daniel precisava 
“preservar a visão, porque se refere a dias 

Guilherme Miller

Certidão de casamento de James [Tiago] White e Ellen Harmon, 1846.

Auxílio visual do início do Milerismo: “Um Gráfico 
Cronológico das Visões de Daniel e João.”

A partir dos abalados remanescentes 

do desapontado milerismo surgiria 

uma missão a nível mundial.
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terminariam entre 1843 e 1847. O ponto 
de divergência deles não era a época do 
cumprimento, mas o evento que acontece-
ria naquele tempo.9 William Miller estava 
em boa companhia.

Acreditando que o santuário era a Terra 
e que a sua purificação seria com fogo, ao 
considerar Daniel 8:14 Miller concluíra 
que Cristo voltaria por volta do ano 1843. 
Seu coração se encheu de infinita alegria 
ante tal perspectiva. Assim, em um artigo 
publicado em 1841, ele apresentou uma 
linha de tempo proclamando que o livrinho 
de Apocalipse 10 fora aberto e que o fim 
estava perto.10 A revelação das profecias de 
Daniel era verdadeiramente doce na boca.

Mas eis um fato espantoso. Temo que o 
pobre e velho Miller leu a profecia bíblica 
do mesmo modo que a maioria de nós 
fazemos. Ficou animado com as partes 
que compreendeu e pulou o restante. Ele 
não tinha dúvida que o abrir das profecias 
do livrinho tinha sido tão doce como o 
mel, mas ele parece ter negligenciado a 
ênfase que o resultado final seria amargo 
no estômago (Apocalipse 10:10). E foi 
amargo. O adventismo milerita foi abalado 
pelo desapontamento de outubro de 1844. 
Houve choro e amargura por toda parte em 
seu amanhecer.

O ponto que deve ser considerado nesta 
conjuntura é que servimos a um Deus que 
conhece o fim desde o princípio.

• Ele sabia do selamento da profecia 
dos 2.300 dias.

• Ele sabia de sua revelação no fim dos 
tempos.

• Ele conhecia a doçura da antecipação.
• E Ele conhecia a amargura do desa-

pontamento.
Mas Deus sabia algo mais. O mais im-

portante verso de Apocalipse 10 é o verso 
11, após a experiência amarga: “Então me 
disseram: É necessário que ainda profe-
tizes a respeito de muitos povos, nações, 
línguas e reis.”

Em outras palavras, a partir dos 
abalados remanescentes do desapontado 
milerismo surgiria uma missão a nível 
mundial. Este pensamento nos leva a 
um ex-milerita chamado José Bates.11 
Por volta de 1846, ele e outros haviam 
reinterpretado Daniel 8:14 em termos da 
purificação pelo sangue de Jesus do segun-
do compartimento do santuário celestial. 
Bates estava também muito concentrado 
no livro de Apocalipse em seu desejo de 
compreender que mensagem devia ser 
pregada a “muitos povos, nações, línguas 
e reis” entre o amargo desapontamento e o 
Segundo Advento.

Essa busca levou Bates a Apocalipse 

11, especialmente o verso 19, onde leu que 
“abriu-se, então, o santuário de Deus que 
se acha no Céu, e foi vista a arca da Alian-
ça no seu santuário”. Bates não deixou de 
perceber que o verso 19 apresenta uma 
visão do segundo compartimento do san-
tuário celestial. Até este ponto no Apoca-
lipse, a ação tinha acontecido no primeiro 
compartimento. Mas no capítulo 11, verso 
19, ela muda para o segundo. Essa mudan-
ça se alinha com a nova compreensão de 
Bates do que acontecera em Daniel 8:14.

Mais importante ainda, Bates sabia o 
que estava na arca da Aliança de Apocalip-
se 11:19. E o conteúdo, ele logo desco-
briu, tornou-se o clímax de Apocalipse 
12, que traça a história da igreja desde o 
nascimento de Cristo até o fim do tem-
po, quando o dragão ficaria irado com a 
mulher e “foi pelejar com o restante da sua 
descendência, os que guardam os manda-
mentos de Deus” (verso 17). A partir deste 
verso, Bates logo concluiu que Deus teria 
um povo no tempo do fim que guardaria 
Seus mandamentos, e que a guarda desses 
mandamentos, de acordo com a profecia 
bíblica, seria o principal ponto de conflito 
no fim dos tempos.

N
ão demorou muito para Bates 
ver que Apocalipse 12:17 era a 
chave para abrir o restante de 
Apocalipse, com o capítulo 13 
retratando o poder do dragão 

dos últimos dias, o capítulo 14 destacando 
a mulher ou igreja dos últimos dias, e o 
restante do livro delineando o conflito da 
grande controvérsia que culminaria no 
reino celestial.

Bates foi especialmente atraído às três 
mensagens angélicas de Apocalipse 14. 
Essas mensagens, ele observou, seriam as 
últimas antes de Cristo voltar nas nuvens 
do céu (versos 14-20).

No verso 6, ele leu sobre “um outro 
anjo” que estaria “voando no meio do céu, 
tendo um evangelho eterno para pregar 
aos que se assentam sobre a terra, e a cada 
nação, e tribo, e língua, e povo”. Esta 
frase parece conhecida. Nós a vimos em 
Apocalipse 10:11, onde os desapontados 
deveriam pregar novamente a todo o mun-
do. Aqui em Apocalipse 14, Bates con-
cluiu, está a identidade daquela mensagem 
profética. A missão delegada em Apoca-
lipse 14:6 é uma repetição de Apocalipse 
10:11. Mas em Apocalipse 14, a descrição 
do que deve ser pregado a todo o mundo é 
detalhada.

Bates viu outra repetição em Apoca-
lipse 14:12, que proclama: “Aqui está a 
perseverança dos santos, os que guardam 

José Bates.

Como esse punhado de pessoas com 

miopia profunda desenvolveria no 

século e meio seguinte o mais vasto 

e uniforme programa de evangelismo 

e o mais extenso e unificado 

sistema educacional da história do 

protestantismo? Essas questões nos 

levam ao livro de Apocalipse e à visão 

apocalíptica.
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os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”. 
De acordo com Apocalipse 12:17, Bates 
observou que guardar os mandamentos de 
Deus seria uma questão de controvérsia 
exatamente antes do retorno de Cristo. 
E ele ficou muito mais animado ao ler o 
verso 7, que salienta um desses manda-
mentos em particular: “Adorai Aquele que 
fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes 
das águas”. Bates facilmente reconheceu 
que esta passagem se referia diretamente 
ao mandamento do sábado no Decálogo. 
Bates agora tinha a resposta quanto a que 
mensagem deveria ser pregada a toda a 
Terra após o amargo desapontamento 
(Apocalipse 10:10, 11), e que ela precisa-
va ser pregada a toda nação antes da vinda 
de Cristo nas nuvens do céu (14:6-20). 
Ele logo compartilhou sua compreensão 
profética com Tiago e Ellen White.

Da cooperação entre eles eventualmente 
surgiria a Igreja Adventista do Sétimo Dia.

O ponto que deve ser salientado neste 
momento é que o adventismo do sétimo 
dia jamais havia se considerado meramen-
te uma outra denominação. Ao contrário, 
desde seu início tinha visto a si mesmo 
como um movimento profético com uma 
missão para todo o mundo. Eu sugeriria 
que a importância de Daniel 8:14 não 
está tão relacionada à salvação pessoal 
como ao fato de ser um ponto de apoio na 
história missiológica.

Compreende-se que o adventismo é 
um povo profético que levou gerações 
de seus jovens a dar a vida em campos 
missionários obscuros e que conduziu 
membros mais idosos da igreja a sacrificar 
não somente seus filhos, mas também seus 
recursos financeiros para cumprir a ordem 
profética.

É esta visão que tornou o adventis-
mo um movimento dinâmico e mundial. 
Quando esta visão for perdida, o adven-
tismo se tornará meramente uma outra 
denominação um tanto sem sabor. A 
perda da visão apocalíptica e do lugar do 
adventismo na história profética é a maior 
ameaça que o adventismo e o seu sistema 
educacional enfrentam ao entrar no século 
21.

2. O Imperativo Apocalíptico e a 
Educação Adventista

A visão apocalíptica não somente 
transformou um povo anti-missão em um 
movimento focalizado na missão, mas 
transformou também um povo anti-educa-
cional em um movimento profundamente 
comprometido com a educação. Estas 
transformações levaram tempo, porém não 
foi por acaso que os adventistas do sétimo 

dia enviaram para além-mar seus primei-
ros missionários e fundaram suas primei-
ras escolas de ensino fundamental no mes-
mo ano (1874). Com sua nova consciência 
da responsabilidade da missão mundial, 
os líderes da denominação sentiram a 
necessidade de pessoas de talento serem 
educadas para levar a sua mensagem aos 
vários grupos lingüísticos do mundo. Não 
somente necessitavam de pregadores, mas 
também de editores, escritores, e outros 
que pudessem liderar na pregação da men-
sagem de Apocalipse 14.12

Não podemos enfatizar demasiadamen-
te que foram as necessidades da missão 
apocalíptica a toda nação e povo e língua 
que estimulou o crescimento da educação 
adventista no começo da década de 1870. 
O mesmo seria verdade quanto à verdadei-
ra explosão na educação adventista na dé-
cada de 1890. As estatísticas são informa-
tivas. Em  1880, a denominação tinha três 
escolas. Esse número aumentou para 20 
em 1890. Mas até o ano de 1900, atingiu 
246. E o crescimento não parou. Em 1910, 
havia 680 escolas adventistas espalhadas 
no mundo, e 2.178 em 1930.13

É interessante que o crescimento na 
missão adventista mostra exatamente a 
mesma curva de crescimento da educação. 
Em 1880, oito missões foram iniciadas 
fora da América do Norte com cinco 
obreiros evangelistas. Dez anos depois, 
ainda havia oito missões com cerca de 
56 obreiros. Mas em 1900, o número de 
missões havia crescido para 42 e o número 
de obreiros missionários evangelistas para 
481. Mais uma vez podemos ver uma 
curva de crescimento quase que totalmente 
ascendente começando na década de 1890. 
Em 1930 encontramos a denominação 
com 270 missões sendo operadas por 
8.479 obreiros evangelistas fora da Améri-
ca do Norte.14

Tanto o nascimento como o desenvol-
vimento da educação adventista do sétimo 
dia foram estimulados pelo explosivo 
combustível de missões apocalípticas. 
Essa consciência de missão no ensino 
superior no início do século 20 deu origem 
a vários nomes como Southern Missionary 
College, Emmanuel Missionary College 
e o College of Medical Evangelists. A 
função do ensino superior adventista era 
educação autoconsciente dos servos de 
Cristo para testemunhar da verdade de 
Deus sobre os últimos dias, quer fossem 
empregados pela igreja ou trabalhassem 
para alguma outra entidade. E o que era 
importante na América do Norte foi de 
importância para o resto do mundo. Assim 
as escolas adventistas de ensino médio 

James [Tiago] e Ellen White.

Não foi por acaso que os adventistas do sétimo 
dia enviaram para além-mar seus primeiros 
missionários (J.N. Andrews, retratado acima com 
seus filhos em uma estátua na Andrews University) 
e fundaram suas primeiras escolas de ensino 
fundamental no mesmo ano (1874).
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e as faculdades foram desenvolvidas ao 
redor do mundo para treinar obreiros que 
pudessem ajudar a proclamar a mensagem 
apocalíptica de Apocalipse 14.

P
recisamos reconhecer que o 
vigor da educação adventista 
estava diretamente ligada a uma 
realização autoconsciente da 
missão apocalíptica. E isto não 

era verdade apenas para o ensino médio e 
superior. O ensino fundamental adventista 
encontra seu início na experiência de mis-
são da década de 1890. Durante os anos de 
Ellen White na Austrália, ela se deparou 
com o fato de que a freqüência à escola 
na Austrália era exigida de toda criança. 
Como resultado, ela escreveu ao seu filho 
em maio de 1897, dizendo: “Neste país os 
pais são compelidos a enviar seus filhos à 
escola. Portanto, em localidades onde há 
igreja, escolas devem ser estabelecidas, 
mesmo que não haja mais que seis crian-
ças para freqüentar.”15

Aquele conselho gerou uma reação ao 
redor do mundo adventista. Entre 1895 
e 1900, o número de escolas adventistas 
de ensino fundamental aumentou de 18 
para 220. Se era importante que os jovens 
se preparassem para propagar a visão 
apocalíptica do adventismo até os confins 
da Terra, era igualmente importante que 
as crianças no ensino fundamental fossem 
instruídas nesta visão desde seus tenros 
anos na escola. Os pais e as igrejas adven-
tistas estavam dispostos a se sacrificar para 
estabelecer um sistema educacional que 
fizesse genuína diferença no mundo e na 
igreja.

Resumindo, a educação adventista nas-
ceu na matriz de uma visão de missão apo-
calíptica, e tem sido mais saudável quando 
o propósito da mensagem e da missão 
adventista está à frente de sua consciência. 
Contudo, quando esses fatos são perdidos 

de vista ou negligenciados, não é surpre-
endente encontrar um crescente número de 
pais adventistas chegando à conclusão que 
enviar seus filhos à escola batista local ou 
à escola cristã comunitária é uma opção 
válida. E assim é. A EDUCAÇÃO AD-
VENTISTA É IMPORTANTE APENAS 
QUANDO É VERDADEIRAMENTE 
ADVENTISTA.  Quando não é, pode 
ser vista apenas como uma alternativa a 
outros sistemas educacionais, mas não 
necessariamente como uma educação 
importante, e certamente não será digna 
de muito sacrifício financeiro.

Conclusão
Este artigo é a primeira parte de uma 

apresentação que será concluída na próxi-
ma edição da REVISTA DE EDUCACAO 
ADVENTISTA. Até aqui, examinamos 
o imperativo apocalíptico que inspirou o 
surgimento do adventismo e o importante 
relacionamento entre este imperativo e o 
surgimento e o contínuo vigor da educação 
adventista.

No artigo final, notaremos que a visão 
de Apocalipse não é tudo o que precisa-
mos para manter a educação adventista 
saudável, examinar o ministério do ensino, 
e explorar importantes questões que os 
professores precisam conservar em mente 
ao avançarmos para o futuro.

George R. Knight 
serviu a Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia por 
40 anos como pastor, 
professor de ensino fun-
damental, ensino médio, 
administrador escolar, 
e professor de Filosofia 
da Educação e História 
Adventista na Andrews 
University em Berrien 
Springs, Michigan, EUA. Ele é autor de 30 livros, e 
vive em Rogue River, Oregon, EUA.
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Removendo as 
Rodinhas de 
Treinamento

O
s pais de crianças que estão 
aprendendo a andar de bicicleta 
freqüentemente colocam rodi-
nhas de treinamento para ajudar 
a evitar acidentes. Para se tornar 

um bom ciclista é necessário remover as 
rodinhas de treinamento. Ao adaptar 

esta analogia à educação adventista, 
alguns pais e educadores adventistas 
do sétimo dia insistem que facul-
dades e universidades “mantenham 
as rodinhas de treinamento” para os 
alunos. Querem, acima de tudo, que 
o ensino superior mantenha os alu-
nos seguros – emocional, espiritual 
e academicamente.

Ao mesmo tempo em que as 
rodinhas de treinamento provêm seguran-
ça, elas podem também dar ao aprendiz 
inexperiente a ilusão de que realmente está 
andando de bicicleta e o sentimento de que 
é igual “aos meninos grandes” enquanto 
na verdade pedala um triciclo.

Uma criança pode aprender a pedalar, 
frear e mudar de marcha com as rodinhas 
de treinamento. É por isso que “rodi-
nhas de treinamento” são perfeitamente 
apropriadas para crianças menores, pois 
provêm estabilidade e segurança confor-
tante e necessária.

Mais cedo ou mais tarde, no entanto, 
as “rodinhas de treinamento” devem ser 
removidas para os alunos mais velhos se 

os educadores universitários estiverem 
comprometidos em ajudá-los a crescer por 
completo. O ensino médio pode ser um 
importante período de transição também, 
mas isto é assunto para outro artigo. No 
ensino superior é importante reforçar e 
estimular o desenvolvimento moral através 
da promoção de pesquisas acadêmicas e da 
reavaliação de regulamentos institucionais 
de controle externo. Consideraremos, a 
seguir, alguns resultados de pesquisas que 
apóiam um programa acadêmico adequado 
ao desenvolvimento do aluno, equivalente 
a remover as rodinhas de treinamento de 
uma bicicleta.

Facilitando o Desenvolvimento 
Moral

As pessoas responsáveis pela educação 
no ensino superior devem determinar o 
melhor modo de estruturar o ambiente 
acadêmico da instituição para cumprir a 
missão da educação superior adventis-
ta. De acordo com a última pesquisa de 
Lawrence Kohlberg1, os regulamentos de 
uma instituição educacional podem faci-
litar ou impedir o desenvolvimento moral 
e pessoal de seus alunos e professores. A 
pesquisa apóia os amplos princípios e as 
diretrizes oferecidas por Ellen White no 
livro Educação2.

Lawrence Kohlberg3 e Carol Gilligan4 
oferecem critérios que podem ajudar os 
educadores ao tentarem nutrir os alunos e 
transformá-los em pessoas maduras moral e 
eticamente. Os estudos longitudinais de 20 Steve Pawluk, René Drumm e Katherine Pawluk

No ensino superior é importante 

reforçar e estimular o 

desenvolvimento moral através da 

promoção de pesquisas acadêmicas 

e da reavaliação de regulamentos 

institucionais de controle externo.
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anos de Kolhberg da população da Turquia, 
Israel e dos Estados Unidos indicam que 
tanto homens como mulheres progridem 
através de uma “seqüência invariável de es-
tágios, indiferente da variação cultural nas 
normas morais e crenças”.5 Kohlberg tam-
bém cita resultados de outras pesquisas que 
obtiveram resultado semelhante na Índia, 
Turquia, Taiwan, Zâmbia e outras socieda-
des ocidentais para apoiar a sua afirmação 
de que o desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio moral ocorre na mesma progres-
são, independente das diferenças culturais.6 
Enquanto teoristas diferem um pouco no 
modo que acreditam que estes estágios se 
manifestam, todos eles concordam que é 
proveitoso aspirar níveis mais maduros de 
desenvolvimento moral.

As declarações de missão das insti-
tuições adventistas de ensino superior 
geralmente identificam o desenvolvimento 
moral como seu alvo principal. Ellen Whi-
te identificou o desenvolvimento moral e 
pessoal como a principal razão para inves-
tir na educação adventista.7 Ela escreveu: 
“Intelectos cultos são agora necessários 
na causa de Deus, pois principiantes não 
podem fazer o trabalho de modo aceitá-
vel. Deus planejou nosso colégio como 
um instrumento para o desenvolvimento 
de obreiros de quem Ele não Se envergo-
nhará.”8  “O grande objetivo da educação 
é habilitar-nos a usar as faculdades que 
Deus nos deu, de maneira a expor melhor 
a religião da Bíblia e promover a glória de 
Deus.”9

A orientação de Ellen White é bem 
apoiada pela pesquisa sobre o desenvolvi-
mento de habilidades de raciocínio moral. 
Limitações de espaço impedem uma 
discussão completa sobre a formulação 
de Kohlberg, no entanto, os parágrafos a 
seguir delineiam os três níveis de desen-
volvimento identificados por Kohlberg e 
Gilligan, bem como resultados de pesqui-
sas de outras pessoas sobre como am-
bientes de aprendizado podem ajudar ou 
impedir o crescimento moral.

Nível Pré-convencional
No nível pré-convencional de desen-

volvimento moral, as pessoas obedecem 
para evitar a punição. Alunos neste estágio 
respondem bem a regras e conseqüências 
claras e abrangentes. Sistemas educacio-
nais organizados em torno de recompensas 
e punições são eficientes e organizados, 
mas tendem a encorajar os alunos a 
permanecerem no nível pré-convencional 
de desenvolvimento. Este nível provê um 
sentimento de conforto e segurança para 
os pais e educadores, mas deixa os alunos 

As pesquisas de Kohlberg e de outros13 
indicam que quando educadores são 
excessivamente governamentais retardam 
o desenvolvimento de alguns tipos de 
aprendizado estudantil. Um ambiente com 
controle mínimo ajudará o aluno a incor-
porar importantes princípios de moralida-
de em seu sistema de valor pessoal. Ellen 
White nos relembra que: “Não é propósito 
de Deus que espírito algum seja dessa ma-
neira dominado. Os que enfraquecem ou 
destroem a individualidade, assumem uma 
responsabilidade de que apenas podem 
resultar males. Enquanto sob a autoridade, 
as crianças podem assemelhar-se a solda-
dos bem disciplinados; faltando, porém, 
esse governo, notar-se-á a falta de força e 
firmeza no caráter.”14

Ela também advertiu que: “Para o 
observador superficial o seu trabalho pode 
não mostrar verdadeiro valor; poderá dei-

dependentes de confirmação exterior ao 
tomarem decisões morais. Isto, por sua 
vez, aumenta a probabilidade de que 
adotarão normas culturais inapropriadas, e 
diminui a habilidade de julgarem valores 
por si mesmos.10

Administradores e educadores que 
buscam promover níveis mais elevados de 
desenvolvimento moral devem examinar 
as atividades de aprendizado estabelecidas, 
bem como os controles externos aplicados 
à vida dos alunos. Ao mesmo tempo em 
que controles externos são úteis em alguns 
estágios do desenvolvimento humano, de 
acordo com White11, assim como Kohl-
berg,12 eles são uma força retardadora para 
outros.

Nível Convencional
As pessoas no nível convencional de 

desenvolvimento moral buscam cumprir 
certas expectativas sociais na esperança de 
reciprocidade. Compreendem que regras e 
normas são necessárias para o bem maior 
da instituição e para o funcionamento 
eficaz de uma comunidade diversificada, e 
escolhem fazer um tipo de contrato social 
com os outros. Alunos que operam neste 
nível vêem a moralidade como um bem 
comum e agem de acordo com as regras, 
mesmo sem recompensas exteriores e pu-
nições. Estão movendo de uma moralidade 
controlada exteriormente para uma morali-
dade adotada intrinsecamente. Educadores 
podem facilitar este progresso criando 
ambientes que permitem aos alunos terem 
oportunidades de fazer escolhas dentro da 
estrutura de uma comunidade.

As pessoas responsáveis pela 

educação no ensino superior devem 

determinar o melhor modo de 

estruturar o ambiente acadêmico da 

instituição para cumprir a missão da 

educação superior adventista.
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xar de ser estimado em tão grande conta 
como o daquele que retém o espírito e a 
vontade da criança sob uma autoridade 
absoluta; entretanto, os anos vindouros de-
monstrarão o resultado do melhor método 
de ensino.”15

Ao falhar em desafiar o pensamento do 
aluno sobre questões complexas, ao negli-
genciar em lhes expor a uma diversidade 
de pensamentos, ou falhar em permitir 
um nível cuidadosamente calculado de 
ambigüidade e incerteza, os educadores 
permitem que os alunos permaneçam 
satisfatoriamente emperrados no nível 
convencional de desenvolvimento. Para 
aplicar o conselho de Ellen White que a 
verdadeira obra da educação é produzir 
pessoas pensantes,16 precisamos conside-
rar seriamente como podemos usar nosso 
currículo, regulamentos, e ensino para 
ajudar nossos alunos a operarem no nível 
pós-convencional.

Nível Pós-convencional
As pessoas que alcançaram o nível 

pós-convencional (ou baseado em prin-
cípios), fazem, conforme as palavras de 
Kolhberg, “um esforço claro para definir 
valores e princípios morais que possuem 
validade e aplicação à parte da autoridade 
dos grupos ou pessoas que mantêm esses 
princípios.”17 Ele acrescenta: “O certo é 
definido pela decisão da consciência em 
acordo com princípios éticos escolhidos 
por si mesmo que apelam à compreensão 
lógica, universalidade, e representativida-
de.”18 As pessoas que alcançaram o nível 
pós-convencional aplicam os princípios de 
justiça e igualdade, e respeitam a digni-
dade das pessoas, indiferente da posição, 
relacionamento, etnia, religião ou outra 
característica. Como adventistas do sétimo 

dia, podemos definir o pensamento e a 
vida pós-convencional como a consistente 
aplicação da Regra Áurea para todas as 
pessoas sob todas as circunstâncias, ou o 
fazer escolhas tendo como base o amor 
ágape demonstrado por Jesus, mesmo para 
com os que O torturaram e O mataram.

Estimulando o  
Desenvolvimento Moral

Cremos que os alvos da educação cristã 
adventista do sétimo dia são melhores 
alcançados através da direção de energia, 
pelo menos no nível universitário, a fim 
de estimular o desenvolvimento moral 
pós-convencional. Isto significa ajudar os 
alunos a desenvolver princípios de justiça 
escolhidos por si mesmos, a desfrutar da 
riqueza da diversidade, a reconhecer e 
lidar com nuances morais, e a equilibrar 
preocupações sociais e individuais. Isto 
também significa auxiliá-los a raciocinar 
através dos problemas, usando princípios 
morais e religiosos derivados de suas 
experiências nos estágios anteriores, e 
através de exame franco da verdade.

Gilligan salienta que para mulheres, em 
especial, a moralidade requer a preserva-
ção de relacionamentos humanos de valor 
e a integração das necessidades da pessoa 
e dos outros.19 Kohlberg e seus associa-
dos20 defendiam a idéia de que homens e 
mulheres raciocinavam de modo seme-
lhante sobre questões morais, mas que, em 
sua reação inicial, as mulheres tinham a 
tendência de pensar em termos das “obri-
gações especiais” de relacionamentos ínti-
mos, enquanto os homens focalizavam em 
um dever mais geral para se fazer justiça.

Professores que querem guiar seus 
alunos a níveis pós-convencionais de 
raciocínio moral verão cada vez mais sua 
função como bem informados facilitadores 
de debates, em vez de disseminadores de 
“respostas”. Proverão seus alunos com 
oportunidades para analisar as aplicações 
dos princípios morais. Esses professores 
também convidarão os alunos a observá-
los pensando em voz alta na sala de aula 
sobre assuntos complexos e a ajudá-los 
a considerar pontos de vista alternativos, 
enquanto explicam por que preferem um 
ponto de vista em particular.

Neste estágio, as rodinhas de treina-
mento já foram tiradas, aumentando o 
risco de que os alunos tomarão decisões 
pobres e se envolverão em comportamen-
to arriscado. Mas é assim que adquirem 
habilidade e confiança para chegar às suas 
próprias conclusões, que podem ser muito 
diferentes das conclusões da sociedade na 
qual vivem.

Se a principal preocupação da igreja e 
pais é a segurança em vez do crescimento, 
os administradores evitarão dar aos alunos 
a liberdade necessária para construir siste-
mas de valores internos. Mas isto aumenta 
o risco de que farão escolhas pobres ao 
saírem do ambiente de apoio do colégio, 
ou que se sentirão contentes em passar a 
vida inteira no estágio convencional ou 
tendo que atuar no nível pós-convencional 
sem qualquer ajuda do ambiente de apoio 
de uma instituição cristã.

Os estudos, citados a seguir, identificam 
pelo menos dois fatores que impedem a 
construção de controles internos, e outro 
que parece facilitá-la. As variantes nega-
tivas são (1) a presença de fiscalização de 
controle e (2) colocar controles externos 
supérfluos no comportamento. Por outro 
lado, enquanto oferecem guia e apoio, as 
escolas podem facilitar o crescimento dos 
alunos envolvendo-os em um processo que 
os ajude a avaliar várias escolhas e volun-
tariamente escolher uma resposta moral.

Afinal, normalmente não é boa idéia 
levar a pessoa que está aprendendo mo-
tocross para o topo de uma montanha e 
mandá-lo para baixo sem instruí-lo. Ao 
contrário, o instrutor ensina a partir da ha-
bilidade inicial do ciclista de trafegar em 
estradas pavimentadas e de terra, e provê 
prática supervisionada e instrução enquan-
to encoraja o ciclista a experimentar trilhas 
cada vez mais desafiadoras. É necessário 
tempo e prática para desenvolver tais 
habilidades.

Pesquisadores perceberam que quando 
alunos experimentam fiscalização inten-
cionada a controlar suas ações, sua mo-
tivação intrínseca diminui.21 A instrução, 
no entanto, não enfraquece sua motivação 
intrínseca. Isto corresponde à afirmação de 
Ellen White de que nossos “...jovens são 
beneficiados se se deposita neles confian-
ça. Muitos, mesmo dentre os pequeninos, 
têm um elevado senso de honra; todos 
desejam ser tratados com confiança e 
respeito, e eles têm direito a isto. Deve-se 
ter cuidado de que eles não pressintam não 
poderem sair ou entrar sem ser vigiados. A 
suspeita desmoraliza, produzindo os mes-
mos males que procura evitar.”22 Os edu-
cadores precisam atuar como mentores, 
compartilhando sua jornada de fé.23 Não 
devem ser pessoas que compelem, mas 
aprendizes companheiros que oferecem 
sua experiência e conselho para auxiliar os 
jovens a tomar decisões.

As pesquisas também sugerem que na 
verdade, a repressão externa desnecessária 
aumenta o interesse em atividades proi-
bidas. Em uma experiência com alunos 

Administradores e educadores 

que buscam promover níveis mais 

elevados de desenvolvimento moral 

devem examinar as atividades de 

aprendizado estabelecidas, bem como 

os controles externos aplicados à vida 

dos alunos.
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universitários, Wilson e Lassiter24 amea-
çaram dar penalidade por desonestidade 
em uma situação na qual os alunos tinham 
pouca motivação para colar. Nenhuma 
ameaça foi feita ao grupo sob controle. 
Vários dias depois, em um ambiente com-
pletamente diferente o grupo ameaçado 
colou muito mais que o grupo sob controle 
em um teste de inteligência. Os pesquisa-
dores concluíram que quando as pessoas 
recebem razões extrínsecas para não se 
envolverem em uma atividade sobre a qual 
originalmente tinham pouca curiosidade, 
seu interesse aumenta. Parece que quando 
as pessoas têm tanto motivação intrínseca 
(eu não gosto) como motivação extrínseca 
(eu não devo fazê-lo), elas podem acabar 
desconsiderando o ponto inicial intrínseco. 
Isso as leva a desenvolver um interesse 
maior na atividade não desejada. É inte-
ressante que Ellen White sugere a mesma 
probabilidade.25

Além de confiança e liberdade, os 
jovens necessitam que os educadores reve-
lem atitude de colaboração. Pesquisadores 
descobriram que envolver pessoas na deci-
são de escolher hábitos saudáveis (motiva-
ção intrínseca) aumenta a probabilidade de 
que praticarão o comportamento desejado. 
Se as pessoas se sentirem coagidas, no en-
tanto, o comportamento desejado diminui. 
Ellen White nos aconselha que “é melhor 
pedir do que ordenar”, pois assim “sua 
obediência é o resultado da escolha em 
vez de o ser da coação”.26

Discussão
Sem as rodinhas de treinamento, os 

ciclistas aprenderão a andar com mais 
habilidade, mas também cairão ocasio-
nalmente. Uma pessoa não pode aprender 
a correr de motocross ou realizar mano-
bras sem cair. Conforme Ellen White nos 
advertiu, a avaliação não informada ou 
injusta da eficiência do educador naquele 
momento pode sugerir que o aluno e o ins-
trutor são um fracasso.27 No entanto, um 
observador criterioso sabe que se inclinar 
muito para a direita ou para a esquerda faz 
parte da lição, e que um cotovelo esfolado 
é normal, talvez até uma parte necessária 
do processo de aprendizado. O educador 
eficiente incentivará o motociclista a con-
tinuar tentando, enquanto provê incentivo 
e algumas sugestões baseadas na experi-
ência.

Reconhecemos que nem todos alunos 
chegam à universidade com as mesmas 
habilidades de condução. As rodinhas de 
treinamento de alguns nunca foram retira-
das. As rodinhas de outros foram retiradas 
algumas vezes, enquanto outros são alta-

mente capazes de dirigir uma bicicleta de 
duas rodas, e uns poucos dominam o mo-
nociclo. Portanto, educadores adventistas 
do sétimo dia precisam avaliar contínua e 
cuidadosamente o conteúdo e estilo de seu 
ensino para desafiar e motivar os alunos de 
modo adequado sem facilitar a negligên-
cia. As matérias para classes de formandos 
devem prover mais oportunidades para 
perguntas e discussão aberta de idéias 
controversas do que as matérias para o 
primeiro ano. O estudo na pós-graduação 
precisa ser qualitativamente diferente do 
estudo na graduação. Em todos os níveis, 
no entanto, o acompanhamento cuidadoso 
e a instrução cristã serão necessários.

Quando um ciclista aprender a desfrutar 
da liberdade do ciclismo, terá motivação 
e coragem para explorar. Os sucessos e 
fracassos provêm o fundamento necessá-
rio para continuar a investigar, mas não 
ignorar, os limites da bicicleta. Pouco 
aprendizado ocorrerá se a segurança for a 
única ou principal preocupação.

Não deveríamos nós desafiar nossos 
alunos a experimentarem novas idéias, ler 
textos e livros desconfortáveis, confron-
tar idéias controversas, considerar novas 
evidências, e tentar novas perspectivas? 
Ellen White propõe que “a educação que 
consiste no exercício da memória, com a 
tendência de desencorajar o pensamento 
independente, tem uma influência moral 
que é pouco tomada em conta. Ao sacrifi-
car o estudante a faculdade de raciocinar 
e julgar por si mesmo, torna-se incapaz 
de discernir entre a verdade e o erro, e cai 
fácil presa do engano. É facilmente levado 
a seguir a tradição e o costume.”28

Assim, professores comprometidos 
devem estabilizar o assento, dar um em-
purrãozinho nos jovens alunos na direção 
certa na devida trilha de ciclismo, e então 
esperar, ansiosos, conforme os jovens 
ciclistas navegam novas idéias a velocida-
des desconhecidas. Por vezes eles oscilam 
e param, apenas para serem novamente 
desafiados. Outras vezes, encontram uma 
desculpa para não tentarem. Mas os educa-
dores e administradores precisam resistir 
à tentação de reinstalar as rodinhas de 
treinamento. Seu trabalho é criar desafios 
importantes, genuínos e apropriados para 
o novo ciclista, que venham testar e expan-
dir suas habilidades acadêmicas, sociais e 
espirituais.

Críticos do ensino superior adventista 
notarão atitudes erradas, alunos que desa-
fiam o toque de recolher, orelhas furadas, 
e outros aparentes fracassos. Estas coisas 
não são sinais de fracasso educacional 
mais do que cair de uma bicicleta é sinal 

de que a pessoa é incapaz de andar. Não 
são também indicadores de rebelião do 
jovem mais do que a oscilação ocasional 
da bicicleta. São normais e necessárias.29

Na realidade, freqüentemente não have-
rá um acordo fácil ou unânime em relação 
ao que constitui o devido equilíbrio entre 
risco e segurança. Existem colaboradores, 
administradores e professores que verão 
isto como nada mais do que o “enfra-
quecimento dos padrões”. Demonstrarão 
preocupação de que nossos alunos não 
se apresentem ou ajam do modo correto. 
Estarão preocupados que os colaboradores 
retirarão seu apoio financeiro da institui-
ção. Discutirão que a obediência é o sinal 
de um cristão fiel. Estarão tanto certos 
como errados.

Pensar, soar, e parecer “correto” são, 
na verdade, indicadores de fidelidade, se 
a obediência vem do coração e é baseada 
em princípios. Alunos universitários que 
crêem ou agem de modo “correto” porque 
suas notas sofrerão ou porque serão 
penalizados podem apenas serem elogia-
dos por ser seguidores submissos que se 
comportam bem por causa das limitações 
exteriores impostas pelas rodas de treina-
mento. Por outro lado, alunos universitá-
rios encorajados a considerar alternativas 
bem como respostas convencionais, mas 
não compelidos a crer ou agir de modo 
“correto”, farão escolhas pobres, de vez 
em quando. Esses alunos, porém, também 
desfrutarão da profunda satisfação de fazer 
escolhas sinceras que os definirão na vida. 
Essa resposta pessoal ao evangelho é o que 
as instituições adventistas do sétimo dia 
de ensino superior estão buscando. “Toda 
a verdadeira obediência vem do coração. 
Deste procedia também a de Cristo.”30

Educadores que “removem as rodinhas 
de treinamento” precisam estar preparados 
para perguntas e falta de compreensão, 
e até mesmo crítica injusta, da parte de 

Professores que querem guiar seus 

alunos a níveis pós-convencionais de 

raciocínio moral, verão cada vez mais 

sua função como bem informados 

facilitadores de debates, em vez de 

disseminadores de “respostas”.
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colegas, colaboradores e administradores 
da igreja. A pressão das tendências finan-
ceiras e das matrículas tende a nos levar ao 
pragmatismo excessivo. Ao mesmo tempo 
em que não existe uma resposta simples, é 
importante que nós educadores mantenha-
mos nossa atenção claramente focalizada 
no que a psicologia do desenvolvimento 
e os princípios da inspiração dizem que é 
melhor para os nossos alunos.

Um diálogo sincero e contínuo precisa 
existir entre todos os que estão envolvidos 
no empreendimento da educação.

• Professores desfrutam de liberdade 
acadêmica e um bom grau de autonomia 
em relação ao conteúdo e aos regulamen-
tos de seus cursos. Podem também moldar 
de modo significativo os regulamentos ins-
titucionais através da autoridade do corpo 
docente e da participação nas comissões 
do campus.

• Administradores da faculdade e uni-
versidade são líderes no desenvolvimento 
da visão, dos alvos e da marca de referên-
cia da instituição.

• Alunos podem se expressar através 
de avaliações das matérias, pesquisas para 
formandos, associação dos estudantes, e 
senado estudantil.

• A curadoria pode estabelecer a direção 
e regulamentos fundamentais da faculdade 
ou universidade.

• As Associações Adventistas de Cre-
denciamento definem os padrões e regula-
mentos que diretamente afetam o trabalho 
das faculdades e universidades.

É importante que todos esses grupos se 
envolvam, com base em princípios, num 
debate informado sobre os alvos de nossas 
instituições de ensino superior para suprir 
as necessidades de desenvolvimento dos 
alunos, servir a missão da igreja adventista 
do sétimo dia, e proteger o caráter particu-
lar de cada instituição enquanto fortalecem 
seu ambiente e sua eficácia.

Se encorajarmos nossos alunos a im-
pregnarem a sociedade com o evangelho 
da graça e a serem corajosos o suficiente 
para que “permaneçam firmes pelo que é 
reto, ainda que caiam os céus”31, precisa-
mos também capacitá-los a desenvolver a 
imagem de Deus em seu caráter – “indi-
vidualidade – faculdade esta de pensar e 
agir”.32 Tal poder não pode ser completa-
mente desenvolvido no nível pré-conven-
cional ou convencional. Duas declarações 
feitas pela fundadora do sistema educacio-
nal adventista nos motivam neste sentido:

“[Nossas crianças] não foram deixadas 
em situação de usarem o próprio juízo, na 
medida do possível; portanto, a mente não 
foi devidamente desenvolvida e fortaleci-

da.”
“Os que tornam seu objetivo educar 

os alunos de maneira que vejam e sintam 
estar neles próprios o poder de formar 
homens e mulheres de sólidos princípios, 
habilitados para qualquer posição na 
vida, são os mestres mais úteis e de êxito 
permanente.”33 
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S
uponha que o seu diretor ou 
administrador lhe dê uma folha 
de papel com palavras espalhadas 
e a seguinte instrução: Circule 
as palavras que refl etem a sua 

experiência nesta escola/faculdade/univer-
sidade. As opções são as seguintes:

Branimir Schubert

Tornando Nossas 
Escolas o Melhor 

Ambiente Cristão de 
Trabalho Possível

somos e ao que fazemos, então nosso com-
prometimento provavelmente aumentará, 
juntamente com a nossa energia e entu-
siasmo.”1

A revista Christian Management Report 
de junho de 20052 apresentou uma série 
de artigos e reportagens dando um resumo 

nossa atenção e refl exão. Elas podem ser 
divididas em quatro categorias principais 
(adaptadas ao ambiente educacional):

1. Existe Um Alto Nível 
de Confi ança

O principal valor entre os funcionários 
de organizações cristãs era o alto nível de 
confi ança entre administração, diretores 
e professores. Esta parece ser a base sobre 
a qual outros elementos de satisfação no 
trabalho dependem. Pesquisas mostram 
que a confi ança se desenvolve quando os 
professores percebem que a administração 
é honesta, capaz e atenciosa.4

Outro elemento que gera alto nível de 
confi ança é a percepção de que os ad-
ministradores estão se portando com 
justiça e integridade. Esta pode ser uma 
tarefa bem desafi adora, especialmente para 
organizações no campo missionário que 
empregam uma mistura de funcionários 
locais e estrangeiros, os quais possuem 
diferenças óbvias no estilo de vida e remu-
neração.

O próximo elemento na área de alta 
confi ança é a percepção que os professores 
têm de que a organização conduz suas 
atividades de modo franco e sincero. Isto 
pode ser um desafi o em uma organização 
em que a estrutura adota tomar decisões 
em comissões fechadas e onde as pessoas 
da liderança têm o poder (ou tomam o 

CONFLITO            ACEITO            IGNORADO

ENCORAJADO            APOIADO            MALCOMPREENDIDO

OPRIMIDO            FRUSTRADO            ESTIMADO            IRA

ABUSADO            ENVOLVIDO            BAJULADO            CONFIADO

CAPACITADO            APRECIADO            RESSENTIMENTO

EXCLUÍDO            CULPA            DIVERSÃO            OUVIDO

EMPOLGADO            VALORIZADO            CRITICADO            HUMILHADO

REPREENDIDO            ENVERGONHADO            ACUSADO

REJEITADO            EQUIPE

Como você responderia? Que palavras 
ou conceitos melhor refl etem a sua experi-
ência na organização em que está empre-
gado no momento? Sua escola é o melhor 
ambiente cristão de trabalho que poderia 
ser? Ou o resultado indicaria que ainda há 
espaço para melhorar?

Ao lidar com a questão de administra-
ção escolar, Patrick Whitaker diz que “o 
trabalho que fazemos, e o modo como o 
fazemos, é grandemente afetado por nossa 
experiência. Quando somos tratados de 
modo a nos sentirmos bem quanto a quem 

dos melhores ambientes cristãos de traba-
lho nos Estados Unidos. As 40 melhores 
organizações foram mencionadas e anali-
sadas.3 Sua classifi cação foi baseada em 
avaliações do ambiente de trabalho feitas 
pelos funcionários.

Quinze declarações feitas pelos entre-
vistados demonstram o que funcionários 
consideram importante em uma organiza-
ção cristã. Essas 15 declarações merecem 
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poder) para impor suas agendas pesso-
ais.5 Em organizações com muitos níveis 
onde a maioria das decisões é feita por 
comissões (que podem ser dominadas por 
personalidades fortes), pode existir pouca 
confiabilidade. No sistema de comissões, 
ninguém assume responsabilidade, e nor-
malmente existe pouco acompanhamento 
ou garantia de sua implementação.

Finalmente, um alto nível de confian-
ça é mantido quando administradores 
demonstram compaixão pelas pessoas 
em todos os níveis. A compaixão sugere 
que os administradores compreendem e 
são empáticos quando às questões com as 
quais seus professores/funcionários estão 
lutando, e estão cientes do que seus fun-
cionários pensam e sentem.6 Obviamente, 
esse clima é possível apenas em uma orga-
nização que promove comunicação aberta 
e sincera sem a ameaça de repercussão ou 
recriminação.

A revista Christian Management Report 
acrescenta que a administração eficaz 
parece ser um elemento importante na 
formação de base para a confiança. Ele-
mentos de administração eficaz incluem 
confiabilidade, trabalho em equipe, e 
estratégia eficaz para servir aos alunos.

Pelo que temos visto até aqui, algumas 
organizações são estruturadas para de-
sencorajar a confiabilidade. Organizações 
“baseadas em comissões” tendem a ser 
menos “voltada a equipes” – talvez porque 
as inúmeras comissões dêem uma ilusão 
de trabalho em equipe, quando na reali-
dade, as equipes não existem nem funcio-
nam, a despeito da cultura organizacional 
estabelecida.7

Agora uma palavra sobre “servir os 
alunos”. Pode ser discutido que em orga-
nizações onde existe pouca confiança e 
nenhuma confiabilidade ou trabalho em 
equipe, os administradores superiores 
inevitavelmente perderão de vista a missão 
da instituição (propósito) porque estão 
constantemente presos na “administração 
de crises” em vez de planejar antecipada-
mente e garantir a “satisfação do aluno”.

2. Professores São Capacitados
A segunda área de preocupação é a 

capacitação. Para os cristãos, isto não 
deveria ser surpresa. Quando Cristo veio 
a este planeta, Ele desistiu de Seu poder e 
em troca capacitou Seus seguidores a fazer 
“obras maiores”.8 Por que algumas orga-
nizações cristãs lutam tanto para colocar 
esse conceito em prática?

As pessoas entrevistadas valorizam alta-
mente a administração que busca e age 
em cima das sugestões dos professores 

Sua escola é o melhor  

ambiente cristão de trabalho  

que poderia ser?  

Ou... ainda há espaço  

para melhorar?
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cessidade de fofocas ou rumores porque o 
“jogo é justo”. Este princípio é particular-
mente importante quando decisões difíceis 
que afetam professores ou funcionários 
precisam ser feitas, ou poderiam alterar 
significativamente o futuro da organização.

3. Boas Práticas de Administração 
São Valorizadas

Nesta sessão da pesquisa os participan-
tes expressaram quatro valores que podem 
ser descritos do seguinte modo:

a. Minha organização é bem adminis-
trada.

b. Eu classificaria minha organização 
como um lugar superior de trabalho.

c. Eu recomendaria minha organização 
para os outros como bom lugar para se 
trabalhar.

d. As pessoas são consideradas confiá-
veis por fazerem o que dizem que farão.

O que é salientado aqui é que os fun-
cionários têm senso de orgulho em sua 
organização e estão felizes em fazer parte 

e funcionários. Isto não é de surpreender: 
uma pessoa cuja opinião é valorizada pro-
vavelmente expressará mais lealdade para 
com a organização. Existe sentimento de 
que ela pode fazer diferença e contribuir 
para o bem maior.

Por outro lado, quando a administração 
não busca contribuições e/ou ignora as 
sugestões feitas, os professores e funcio-
nários gradualmente cessarão de fazer 
sugestões, privando a organização de 
recursos de valor.

Reconhecendo Excelência
Outra área importante é a percepção de 

que “eu estou satisfeito com o reconheci-
mento que recebo por fazer bom traba-
lho”. Infelizmente, algumas organizações 
cristãs parecem deixar o reconhecimento 
para os últimos dias quando Jesus disser 
“muito bem, servo bom e fiel”. Obvia-
mente, isto não deve acontecer. Enquanto 
aguardam a volta de Cristo, os adminis-
tradores precisarão demonstrar regular-
mente que valorizam as contribuições dos 
professores e que estão preparados para 
considerá-los responsáveis. A confiabili-
dade significa não apenas corrigir defici-
ências, mas também buscar regularmente 
uma avaliação. Inclui o conhecimento e 
reconhecimento das contribuições dos 
professores.

Poucas organizações ou escolas cristãs 
possuem um sistema para avaliar e reco-
nhecer regularmente seus funcionários. 
Como resultado, os que não estão se de-
sempenhando bem não conseguem ajuda 
e continuam a se desempenhar deficien-
temente. E os que trabalham bastante e 
freqüentemente andam a “segunda milha” 
não se sentem apreciados e eventualmente 
se desgastam e ficam desiludidos.

Pessoas capacitadas são encorajadas a 
experimentarem e a serem inovadoras. 
É verdade que ao conceder flexibilidade 
e liberdade às pessoas para que desempe-
nhem de acordo com seus dons e persona-

lidade, os administradores correm o risco 
de que as coisas serão feitas de modo “di-
ferente” – mas é um risco que vale a pena 
enfrentar. Progresso algum foi alcançado 
“seguindo sempre o manual”.

Encorajar as pessoas a enfrentar riscos 
também significa não penalizá-las se a 
inovação ou experimento não funcionar. 
A cultura que encoraja a inovação rapi-
damente “elimina as suas perdas” e busca 
novas idéias. Isto criará escolas inovado-
ras cujos funcionários “pensam fora do 
molde” e estão prontos para os desafios do 
futuro.

Finalmente, quando a administração 
explica a razão por trás das decisões 
importantes, os professores se sentem 
capacitados. Há um senso de que se pode 
confiar informação aos professores e fun-
cionários, o que faz com que os funcio-
nários se sintam parte do “plano”. Muitos 
“mistérios” desaparecem quando existe 
um fluxo livre de informação e todos 
sabem o que está acontecendo. Não há ne-

Questionário Sugestivo Para Confiabilidade de 360 Graus

Confiabilidade é essencial para qualquer organização que deseja ser um lugar em que os pro-
fessores se sintam apreciados, considerados e valorizados. A confiabilidade é um processo 
de dois lados. A administração firme e forte vai se interessar em saber o que os professores 
pensam sobre seu atual emprego e seus líderes. Aqui está um questionário sugestivo que 
pode auxiliá-lo neste processo:9

Pontuação: 1 = discordo fortemente, 2 = discordo, 3 = não tenho certeza, 4 = concordo, 
5 = concordo fortemente (evite circular o número 3 tanto quanto possível)

Em minha organização, existe um alto nível de confiança entre  
a administração e os professores. 1  2  3  4  5

Nossos líderes se comportam com imparcialidade e integridade. 1  2  3  4  5

Minha escola conduz suas atividades de modo franco e sincero. 1  2  3  4  5

Nossos líderes demonstram compaixão pelas pessoas em todos os níveis 1  2  3  4  5

A administração busca e age em cima das sugestões dos professores. 1  2  3  4  5

Estou satisfeito com o reconhecimento que recebo por fazer bom trabalho. 1  2  3  4  5

Somos encorajados a experimentar e ser inovadores. 1  2  3  4  5

A administração explica as razões por trás de decisões importantes. 1  2  3  4  5

Minha organização é bem administrada. 1  2  3  4  5

Avaliaria a minha organização como um lugar superior para se trabalhar. 1  2  3  4  5

Recomendaria a minha organização para outros como  
um bom lugar para se trabalhar. 1  2  3  4  5

As pessoas são consideradas confiáveis por fazerem o que dizem que farão. 1  2  3  4  5

Estou muito satisfeito com nosso nível de comunhão cristã e espiritualidade. 1  2  3  4  5

Nossos líderes demonstram os frutos do Espírito –  
amor, alegria, paz, bondade, etc. 1  2  3  4  5

Se tivesse a oportunidade, recusaria mudar de ambiente de trabalho. 1  2  3  4  5

O principal valor entre os 

funcionários de organizações 

cristãs era o alto nível de confiança 

entre administração, diretores e 

professores.



18 26:2008 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

dela e recomendá-la a outros. Se tivessem 
a opção de organizações semelhantes, 
escolheriam permanecer em seu emprego 
atual. Sabem que seu trabalho é valori-
zado, e acreditam que a organização está 
servindo bem os alunos e a comunidade.

Claramente, as duas primeiras sessões 
(Confiança e Capacitação) são funda-
mentais para se criar um ambiente em 
que os professores se sentem apreciados 
e onde aprovam as práticas de liderança 
ou administração bem como a trajetória 
da organização. Isto produz forte senso de 
lealdade para com o ambiente de trabalho 
e a sua liderança.

O último elemento presente em insti-
tuições em que os funcionários se sentem 
satisfeitos e motivados é a espiritualidade.

4. A Comunidade  
Espiritual É Nutrida

Uma análise de organizações cristãs 
deve revelar elementos de espiritualidade 
que as tornam diferentes e singulares com-
paradas às escolas seculares e comerciais. 
Em organizações ou escolas cristãs em 
que os professores se sentem satisfeitos, 
existe uma clara e forte ênfase espiritu-
al. Os que foram pesquisados disseram: 
“Estou muito satisfeito com nosso nível 
de companheirismo cristão e espirituali-
dade.” Como medir este companheirismo 
e espiritualidade e o que contribui especifi-
camente para este sentimento de satisfação 
não é a questão. Várias culturas e tradições 
de fé abraçam diferentes expressões de 
espiritualidade. O que importa é que os 
valores bíblicos e o senso de “comunidade 
de fé” sejam visíveis na organização.

O último ponto pode ser considerado 
um “despertador” para os líderes ou admi-
nistradores cristãos. Funcionários satis-
feitos disseram: “Nossos líderes exibem 
os frutos do Espírito – amor, alegria, 
paz, bondade, etc.” Em outras palavras, a 
comunidade espiritual é iniciada e mantida 
através do exemplo prático dos que estão 
na liderança. Isto não é alcançado atra-
vés de competições sobre o número de 
“reuniões espirituais” ou até mesmo se as 

pessoas oram antes e depois de cada reu-
nião de comissão ou aula. A espiritualida-
de é a integração efetiva da fé no ambiente 
de trabalho. Ela é demonstrada através das 
nossas atitudes e ações diárias.

Em conclusão, organizações cristãs que 
estabelecem como padrão os melhores 
ambientes de trabalho são aquelas cujos 
líderes geram um alto nível de confiança, 
capacitam pessoas, e integram a espiri-
tualidade em todos os aspectos de suas 
atividades de modo competente e carinho-
so. Seria este um ideal impossível de ser 
alcançado? Talvez não, se resolvermos 
acreditar nos funcionários das 40 organi-
zações cristãs pesquisadas.

Educadores adventistas precisam 
perguntar a si mesmos: A nossa escola 
provê o melhor ambiente cristão que pode 
existir? Se não, existem oportunidades 
para que a graça de Deus seja manifesta e 
para que o modelo de liderança de Cristo 
seja seguido mais de perto. Não será fácil 
fazer esta mudança, mas as recompensas 
são inestimáveis: professores e alunos sa-
tisfeitos, bem como uma escola que coloca 
em prática a sua declaração de missão e 
glorifica o nome de Deus. Se pedirmos 
com fé, Deus nos ajudará a alcançar esses 
objetivos.10

Dr. Branimir Schu-
bert é o vice-chanceler 
da Pacific Adventist Uni-
versity em Port Moresby, 
Papua Nova Guiné.
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aos alunos.



19REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA ■ 26:2008

E
ste momento de epifania para Jill Ker Conway ocorreu 
quando ela era uma tímida e desajeitada aluna cursando 
o ensino médio em Abbotsleigh, Austrália. Ela e suas 
companheiras de escola estavam assentadas no chão 
do ginásio para a capela da manhã, com os professores 

posicionados em cima de uma plataforma elevada.
Ker Conway recorda que essa posição fazia com que “nossos 

olhos normalmente estivessem direcionados ao nível dos pés dos 
professores”, um arranjo que difi cilmente conduzia à inspiração.2 
Até este ponto, nem a jovem australiana e nem seus instrutores 
podiam predizer que esta tímida aluna eventualmente se formaria 
na Universidade de Sydney e na Harvard University, tampouco 

Beverly Matiko

Revendo a Leitura da Bíblia:
Expressando a Literatura 

Bíblica

Agora, como se antes estivesse surda, comecei a ouvir a 
linda voz da Srta. Everett demorar-se carinhosamente no 
ritmo poético da Bíblia King James. Eu já amava a poesia 
por causa de suas imagens, mas agora ouvia a linguagem 
como uma forma de música, e aguardava a sucessão de 
leituras marcando o ano litúrgico como se fosse uma 
viajante buscando lugares conhecidos ao longo de um 
caminho bem viajado.

— The Road From Coorain1

Ler em voz alta é um 
dos componentes de 
performance que mais 
tomamos por certo. 
Leitores hábeis sabem 
que é necessário 
planejamento e 
prática para cumprir 
bem esta tarefa.
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podiam prever a eventual contribuição 
de Ker Conway como uma estudiosa e 
escritora ilustre, ou a sua indicação como 
a primeira mulher a ser diretora do Smith 
College.

C
onforme as lembranças vêm 
à tona, Ker Conway mencio-
na muitos de seus professores 
– alguns ela imitaria, outros 
meramente toleraria. Mas poucos 

recebem endosso tão brilhante como a 
Srta. Everett, extraordinária leitora da 
Bíblia. De algum modo a Srta. Everett foi 
capaz de superar os desafios da leitura atri-
buídos às múltiplas distrações e distâncias 
inadequadas e impregnar a Bíblia com 
música que, décadas depois, ainda soavam 
nos ouvidos de pelo menos uma ouvinte.

Enquanto busco em minha memória 
mentores que foram bons leitores da 
Bíblia Sagrada, vários professores me vêm 
à mente. E um aluno em particular. Ele es-
tava em minha primeira classe de oratória. 
A fim de ajudá-los a vencer o inevitável 
medo de palco, eu pedia aos alunos do pri-
meiro ano de oratória para lerem um texto 
bíblico em voz alta – algo que a maioria 
vinha fazendo por anos em escolas cristãs 
e na Escola Sabatina. Os resultados desta 
simples tarefa foram como eu esperava. 
Alguns tropeçavam em nomes antigos e 
localizações como Pelegue ou Panfília. 
Alguns tropeçavam em formas verbais 
arcaicas ou outras formas não conhecidas. 
Outros gaguejavam e perdiam o lugar con-
forme o dedo cuidadosamente colocado 
escorregava nas finas páginas da Bíblia.

Q
uando foi a vez de Michael* ler, 
no entanto, algo bem diferen-
te aconteceu. Dirigindo-se à 
tribuna, ele olhou para os seus 
colegas de classe e para mim. 

Eu estava sentada em meu posto de 
avaliação na última fileira de carteiras de 
onde podia determinar se o orador estava 
usando volume de voz suficiente. Micha-
el sorriu rapidamente e, então, começou 
a ler uma considerável porção de João 
12. Nós ouvíamos enquanto ele narrava 
instruções de Jesus. Uma ilustração foi 
particularmente apropriada para o nosso 
cenário rural canadense. Um grão de trigo 
deve cair, nós fomos relembrados, antes 
de poder produzir mais frutos. Ouvimos 
conselhos sobre andar na luz, novamente 
bem apropriados para alunos em Alberta. 
Muitos de nós recém-chegados havíamos 
nos acostumado a usar óculos escuros du-
rante o ano todo, para ajustar nossa visão 
ao brilho do imenso firmamento. Michael 

finalizou sua leitura com o comentário 
conciso e triste do verso 37: “E, embora 
tivesse feito tantos sinais na sua presença, 
não creram nEle....” (ARA).3

A avaliação de Michael foi uma das 
fáceis que tive que completar naquele 
dia. Sua voz era clara. Sua velocidade 
apropriada. Podíamos distinguir os vários 
oradores em sua narrativa. Michael com-
binou sua disposição e entonação com o 
conteúdo do texto. Mas ele fez algo mais 
notável, algo que eu não tinha pedido. Em 

vez de ler, Michel recitou a porção inteira 
que havia selecionado da Bíblia.

Depois, fora da aula, perguntei a Mi-
chael sobre a sua apresentação incomum. 
Ele explicou que sua apresentação foi uma 
decisão pessoal recentemente feita. “Toda 
vez que me pedem para ler a Bíblia”, ele 
explicou, “vejo isso como um grande 
privilégio. Alguém está me pedindo para 
ser porta-voz da Palavra de Deus. Esta 
é uma tarefa que eu jamais quero fazer 
sem pensar”. Michael então explicou que 

Leitores competentes freqüentemente se inspiram na voz do pai ou mãe, professor, ou pastor – alguém 
que lia em voz alta com clareza e convicção.
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estudava cuidadosamente cada texto e o 
memorizava. Quando chegou a hora de 
ler a Bíblia, ele o fez sem qualquer ajuda 
impressa. Seu objetivo, ele me assegurou, 
não era se destacar. Longe disto. Ele expli-
cou: “Eu preciso incorporar a mensagem 
antes de poder partilhá-la. Não é suficiente 
apenas dizer as palavras. Memorizando 
as palavras e meditando nelas antecipada-
mente é como se estivem sendo escritas 
em minha mente e em meu coração. Quero 
que as palavras criem raízes nesses mes-
mos lugares em meus ouvintes”. E assim 
Michael transformou a familiar leitura da 
Bíblia em uma recitação cuidadosamente 
ensaiada da Bíblia.

Princípios Básicos
Ao mesmo tempo em que eu não rees-

crevi o meu plano de aula da classe de ora-
tória com os impressivos padrões elevados 
de Michael em mente, seu exemplo me 
relembra de uma importante ordem bíbli-
ca: “Tudo quanto te vier à mão para fazer, 
faze-o conforme as tuas forças” (Eclesias-
tes 9:10). Para nós que estamos envolvidos 
em treinar oradores, uma substituição é 
certamente permissível: “Tudo quanto te 
vier à boca para fazer, faze-o conforme as 
tuas forças.” Podemos não escolher, como 
Michael fez, verdadeiramente memorizar a 
Bíblia antes de apresentá-la. Mas pode-
mos aprender, praticar e promover alguns 
princípios básicos que possam melhorar 
a comunicação entre a fonte (a Bíblia), o 
canal (o leitor), e o público (nossos ou-
vintes) ao compartilhar em voz alta textos 
impressos.

Se existe algum livro digno de atenção 
especial para alunos e educadores cris-
tãos, este livro é a Bíblia. Muitos de nós 
fomos ensinados a colocá-la na prateleira 
cuidadosamente, sem deixar outros livros 
em cima dela. Temos seguido uma varie-
dade de planos de Ano Bíblico designados 
a sistematicamente nos levar através da 
Bíblia em um dado período de tempo. Mas 
poucos de nós fomos treinados em como 
melhor compartilhar a Bíblia em voz alta 

em um lugar público, uma tarefa que a 
maioria de nós faz regularmente. É difícil 
imaginar o culto divino, o culto de oração, 
o casamento, a dedicação de criança, o 
batismo, o funeral, ou qualquer assembléia 
cristã em que a leitura da Bíblia não faça 
parte do programa.

Dicas para Interpretação Oral
Como, então, podemos nós, professo-

res ou líderes de jovens, ajudar os alunos 
a se tornarem intérpretes mais eficientes 
da Bíblia? Ofereço aqui algumas dicas 
colhidas de muitas décadas de ensino em 
classe de oratória, voz e dicção, e interpre-
tação de texto. Minhas observações foram 
formadas após muitos anos ouvindo outros 
lerem a Bíblia em voz alta – alguns bem, 
outros não tão bem – e eu mesma lê-la em 
voz alta.

Qualquer professor, independente de 
sua área, pode adaptar e compartilhar 
essas sugestões com alunos para ajudá-
los a melhorar suas técnicas de leitura da 
Bíblia em voz alta. Essas recomendações 
funcionarão bem na matéria de oratória 
no ensino médio bem como em matérias 
de educação-geral do curso superior como 
Comunicação ou Introdução à Oratória. 
Qualquer matéria de Literatura, Comu-
nicação, ou Homilética que possui um 
componente de performance também pode 
incorporar essas recomendações. Alunos 
do ensino fundamental e médio também 
podem começar a dominar essas habilida-
des.

Um educador não precisa ser treinado 
em oratória para aplicar essas sugestões. 
Qualquer classe em que a Bíblia for usada 
se beneficiará em ouvir o Texto Sagrado 
sendo bem lido em voz alta. Fora da sala 
de aula, em locais como clube de Desbra-
vadores, Culto Jovem, ou Escola Sabatina, 
os líderes encontrarão inúmeras oportuni-
dades para servir como treinadores vocais 
e usar estas sugestões ao planejar e ensaiar 
programas.

Sendo que o número sete é um número 
muito relacionado à Bíblia, ofereço sete 
sugestões para melhorar a leitura da Bíblia 
em público:

1. Tome Tempo para Ensaio
“O maior espaço do mundo é o espaço 

para aperfeiçoamento!”4 Esta alegação 
feita pelo especialista em oratória, Lyle 
V. Mayer, certamente é uma verdade 
para qualquer habilidade que se aprende. 
Lamentavelmente, praticar a leitura da 
Bíblia antecipadamente não acontece com 
a maioria dos leitores. Normalmente, os 
leitores verificam o conteúdo e localização 

do texto, depois perguntam se uma versão 
específica é preferida. Após ler o texto 
silenciosamente uma ou duas vezes, decla-
ram-se prontos para lê-lo em voz alta.

Imagine quanto sucesso um solista teria 
se apenas revisasse silenciosamente a par-
titura uma ou duas vezes antes de executá-
la. Mesmos os músicos mais experientes 
reconhecem a importância de praticar em 
voz alta. Até que os cantores ouçam a si 
mesmos executando a música não podem 
ter certeza onde os desafios poderão surgir, 
onde atenção especial pode ser necessária.

O ensaio antecipado, várias vezes, pro-
vê confiança para que a pessoa desempe-
nhe a tarefa a ela designada. Isto testifica 
que a tarefa é importante e homenageia o 
escritor ou compositor original. Se for pe-
dido a um vocalista que cante uma versão 
da Bíblia, tal como: “A Oração do Senhor” 
ou “O Salmo do Pastor”, o público espera 
que o ensaio seja um pré-requisito para a 
performance. Leitores da Bíblia devem as-
sumir sua tarefa com a mesma seriedade.

2. Meça a Temperatura  
Emocional do Texto

Os 66 livros da Bíblia nos apresentam 
uma rica extensão das emoções humanas. 
Ouvimos o salmista erguer a voz em lou-
vor e adoração, incentivando-nos a fazer 
o mesmo, “pois o Senhor é bom”. Somos 
repetidamente exortados: “Cantai louvores 
ao Seu nome” (Salmo 135:3). Ouvimos 
também o clamor de medo e desespero 
do salmista: “Das profundezas clamo a 
Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz” 
(Salmo 130:1, 2). E a voz de Elias zom-
bando dos profetas de Baal, sugerindo que 
talvez o deus deles estivesse ocupado ou 
mesmo de férias (1 Reis 18: 27). Ouvimos 

Como, então, podemos nós, 

professores ou líderes de jovens, 

ajudar os alunos a se tornarem 

intérpretes mais eficientes da Bíblia?

Podemos aprender, praticar e 

promover alguns princípios básicos 

que possam melhorar a comunicação 

entre a fonte (a Bíblia), o canal (o 

leitor) e o público (nossos ouvintes) 

ao compartilhar em voz alta textos 

impressos.
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a paixão dos amantes como é registrada 
em Cantares de Salomão: “Beija-me com 
os beijos de tua boca” (1:2). Surpresa pode 
ser ouvida nas vozes dos que estavam 
presentes na multiplicação dos pães: “Este 
é, verdadeiramente, o Profeta que devia vir 
ao mundo” (João 6:14).

N
o preparo para ler a Bíblia em 
voz alta é importante que a 
pessoa determine a variação de 
emoções representadas no texto. 
Qual é a emoção dominante? O 

orador no texto está oferecendo louvor, 
correção, condenação, ou encorajamento? 
A voz do orador deve combinar com o 
sentimento das palavras se algum signifi-
cado sensato deve ser transmitido. Todos 
nós já ouvimos muitas leituras bíblicas 
bem-intencionadas, porém tristemente 
monótonas, que não oferecem indicação 

alguma das poderosas emoções do texto. 
Examinando o contexto – os versos e até 
mesmo os capítulos em torno do texto 
selecionado – a pessoa responsável em 
ler a Bíblia pode melhor decidir que tom 
de voz é necessário. Algumas passagens 
requerem uma variedade de emoções. 
Quando diferentes pessoas falam, como 
Samuel e Eli conversando sobre as vozes 
na noite, ou Deus e Adão discutindo as 
recentes escolhas feitas no Éden, torna-se 
necessário uma variedade de tons de voz 
para exprimir as emoções.

3. Aprenda Antes de Fazer
Não podemos compartilhar o que não 

possuímos. Se a sua carteira está vazia, 
você não pode me emprestar cinco reais. 
Do mesmo modo, se você não compreende 
uma parte do texto, não pode esperar com-
partilhar o seu significado com o ouvinte. 

O leitor de Bíblia consciente levará 

sua tarefa tão à sério quanto um 

vocalista ou outro músico. O estudo 

meticuloso da “partitura” e trabalho 

com um instrutor são partes valiosas 

do processo. 
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uma apresentação está na proporção in-
versa ao número de surpresas. Ensaiar no 
local pode ajudar você a antecipar e lidar 
com possíveis problemas.

5. Leia de Manuscrito Preparado
Um dos maiores erros cometidos pela 

maioria dos leitores públicos da Bíblia é 
tentar ler da própria Bíblia. As letras da 
Bíblia são surpreendentemente pequenas, 
e as páginas são muito finas. Geralmente 
as letras impressas no verso da página são 
parcialmente visíveis. As sentenças da 
Bíblia são interrompidas por números nos 
versos – algo que as pessoas não estão 
acostumadas a encontrar em outros textos 
impressos. As colunas e espaços são inco-
muns, também. Todas essas condições 
tornam mais difícil a boa leitura em voz 
alta diretamente da Bíblia.

As suas chances de ler a Bíblia em voz 
alta melhorarão grandemente se você ler 
um manuscrito preparado. Crie algu-
mas páginas do tamanho de sua Bíblia e 
escreva seu texto bíblico nestas páginas 
(ou copie e cole de uma versão eletrôni-
ca da Bíblia). Mantenha espaço duplo. 
Marque o texto para dar ênfase. Sublinhe 
palavras-chave. Soletre foneticamente 
qualquer palavra ou nome que possa 
ser difícil de pronunciar. Coloque essa 
folha em sua Bíblia, e pratique com ela. 
Quando chegar a hora de ler, posicione-
se na tribuna, abra a Bíblia, e leia de sua 
folha auxiliar. Leitores profissionais na 
televisão e no rádio trabalham a partir de 
manuscritos muito bem preparados com 
espaço duplo ou até mesmo triplo. Se os 
profissionais adaptam seus textos para 
melhorar a comunicação, certamente nós 
amadores nos beneficiaremos em seguir a 
mesma direção.

6. Crie uma Breve Introdução
Ao ler a Bíblia em voz alta, você quase 

sempre estará lendo um trecho, umas 
poucas linhas no meio de uma grande 
obra. É mais fácil compreender o trecho 
se a pessoa sabe qual é o contexto. “A 
Oração do Senhor” pode ter significa-
do novo se o público for relembrado: 
“Mateus segue o relato das Bem-aventu-
ranças com uma oração modelo dada por 
Jesus. Encontramos esta famosa prece 
em Mateus, capítulo 6, começando com o 
verso 9...” A leitura do Cântico de Maria 
será enriquecida se formos lembrados que 
“após o relato da conversa íntima entre 
Maria e Isabel, onde a prima mais velha 
fica sabendo que a jovem também está 
grávida, Lucas relata a letra do que pas-
sou a ser conhecido como o Cântico de 

Maria. No verso 46 do capítulo 1, lemos: 
‘A minha alma engrandece ao Senhor...’” 
A introdução não precisa ser longa. A 
identificação do cenário, do orador, do 
público original e a localização do texto 
na Bíblia normalmente podem ser trans-
mitidos em apenas uma sentença.

7. Mencione Duas Vezes a Fonte
Mesmo que a referência do texto 

que você esteja lendo estiver escrita no 
programa impresso, a cortesia manda que 
você cite a fonte. Um verso da Bíblia é 
como o número de telefone ou endereço. 
Consiste em uma série de números em 
uma ordem específica. Estes números 
habilitam os ouvintes a alcançar o destino 
mencionado e a fazer a conexão desejada. 
Poucas pessoas podem captar uma série 
de números ouvindo apenas uma vez. Por 
esta razão é útil incluir o número duas 
vezes em uma introdução, geralmente no 
começo e, então, no fim. 

Aqui está um exemplo:
“Hebreus 12 segue um longo relato 

de realizações provadas pela ‘fé’. Nesta 
epístola, Paulo aconselha seus ouvintes a 
como melhor honrar este legado. Hebreus 
12: ‘Portanto, também nós, visto que 
temos a rodear-nos tão grande nuvem de 
testemunhas, desembaraçando-nos de 
todo peso e do pecado que tenazmente 
nos assedia, corramos, com perseverança, 
a carreira que nos está proposta.”

N
ão é necessário dizer “verso 
1”, desde que se possa assumir 
que seja o início do capítulo. 
Se estiver iniciando em um 
outro lugar no texto, pode dizer, 

“começando com o verso 11”. Você não 
precisa dizer ao público onde será o fim 
da leitura. Seu ponto inicial é a única 
informação que precisam para localizar 
o texto.

Levando a sério a leitura da Bíblia e 
aplicando princípios básicos de perfor-
mance a esta sagrada tarefa, o leitor des-
cobrirá que “as palavras dos meus lábios 
e o meditar do meu coração” são “agra-

Simplesmente dizer as palavras na ordem 
correta não é o suficiente. Comunicamos 
de modo mais completo e significativo 
quando o fazemos com conhecimento 
e compreensão. Ao examinar os versos 
e capítulos que cercam o texto selecio-
nado, a pessoa convidada a ler a Bíblia 
em público pode obter e eventualmente 
comunicar uma compreensão mais ampla 
do texto.

A primeira pergunta a se fazer é: 
Quem está falando? As palavras estão 
sendo atribuídas a Jesus? Um dos discí-
pulos está falando com sua própria voz? 
A rainha Ester está falando na corte? 
Então, em que gênero de literatura estes 
versos são emitidos? Ao determinar o tipo 
de literatura bíblica a ser compartilhada, 
o leitor pode definir que regras aplicar. É 
uma carta? É uma canção ou texto poéti-
co? É o relato de uma testemunha ocular?

4. Pratique no Local
Recentemente assisti a um concer-

to comovente na minha universidade 
apresentado por um excelente quarteto de 
cordas. Só depois da apresentação fiquei 
sabendo através de um dos organizadores 
do evento que os músicos tinham se per-
dido no caminho ao se dirigirem para o 
evento. Em vez de chegarem duas ou três 
horas mais cedo para se prepararem e en-
saiarem, eles chegaram no prédio apenas 
minutos antes da cortina se abrir. Feliz-
mente, o quarteto foi capaz de rapida-
mente avaliar o novo espaço e se adaptar 
adequadamente. A maioria de nós, com 
certeza, estaria visivelmente atrapalhada. 
Nosso primeiro número incluiria uma 
ladainha de desculpas.

É melhor praticar onde você estará se 
apresentando. Quanto mais confortável 
você estiver com o ambiente, mais con-
fiante se sentirá quanto à leitura. Existe 
uma tribuna? Ela é adequada à sua altura? 
Se você for mais baixo que a maioria dos 
oradores, uma pequena caixa de madeira 
na qual você possa subir o ajudará a me-
lhor se relacionar com o público. Se você 
for mais alto que a maioria dos oradores, 
perceberá que colocar seus manuscritos 
na tribuna não é uma opção confortável. 
Você poderá ter que segurar suas anota-
ções para ler com mais facilidade. Neste 
caso, uma pasta firme será útil, visto que 
folhas soltas têm a tendência de cair.

E quanto à iluminação? Existe uma 
lâmpada na tribuna? Ela funciona? Você 
terá controle do interruptor? 

Você estará sentado à plataforma? 
Existem degraus para subir? Portas para 
abrir e fechar? Geralmente o êxito de 

No preparo para ler a Bíblia em 

voz alta é importante que a pessoa 

determine a variação de emoções 

representadas no texto.
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dáveis” na presença do Senhor, para citar 
o salmista (Salmo 19:14). As palavras 
podem até levar você além do aceitável 
para algo que seja agradável, iluminador 
e vivificador. Na revista Ministry, Emily 
Moore relembra um conselho de um de 
seus professores de inglês com respeito 
à leitura da Bíblia. Apesar de estar se di-
rigindo a futuros pastores, as palavras do 
professor se aplicam a qualquer pessoa 
convidada a compartilhar a Bíblia em voz 
alta: “Não negligencie a leitura da Bíblia 
para o seu povo; mas jamais vá para o 
púlpito sem ensaiar o texto bíblico esco-
lhido. Se você o ler bem, estará pregando 
dois sermões à congregação”.5

Teri e Michael Gamble, autores de 
Liraterature Alive! The Art of Oral In-
terpretation, nos relembram que “como 
apresentador, seu desafio é transformar as 
palavras escritas da literatura em pala-
vras vivas. Como intérprete oral, a sua 

responsabilidade é dar vida às palavras 
do autor; sua tarefa é infundir energia em 
cada página do texto selecionado”. Estes 
mesmos escritores então fazem a per-
gunta: “Como você pode cumprir essas 
responsabilidades?”6

Uma das minhas alunas estrangeiras, 
na aula de voz e dicção recentemente deu 
uma resposta a esta pergunta: “Joy”*, eu 
a instiguei, após uma emocionante leitu-
ra, “você poderia dizer à classe quanto 
você praticou para esta apresentação 
final?” Ela timidamente olhou para o ma-
nuscrito preparado – um curto trecho do 
tributo de Mitch Albom ao seu professor, 
Tuesdays With Morrie. Pensou por alguns 
segundos, então disse espontaneamente: 
“Trinta vezes, eu acho. Ou talvez 31. Per-
di a conta. Foi o suficiente, professora?”

O olhar de admiração no rosto de seus 
colegas proveu a Joy a confirmação que 
buscava. Apesar de poucos de nós – ou de 

Katy Van Arsdale, aluna da Andrews University, 
recebe sugestões da instrutora Beverly Matiko 
sobre como usar um manuscrito cuidadosamente 
preparado para a leitura de Bíblia.

nossos alunos – praticarmos tanto assim 
para a leitura de qualquer texto, secular 
ou sagrado, é bom lembrar que umas 
poucas palavras bem escolhidas, bem 
ensaiadas e bem pronunciadas podem 
comunicar muito. E se essas palavras 
escolhidas forem da Bíblia Sagrada, que 
privilégio adicional será sermos pratican-
tes ou receptores dessas palavras.

Dra. Beverly Matiko é membro do corpo docente 
dos departamentos de Inglês e Comunicação da 
Andrews University em Berrien Springs, Michi-
gan, EUA, e também é membro do Honors Faculty. 
Antes de ir para a Andrews University em 1991, ela 
completou seu Ph.D. em inglês pela Universidade 
de Alberta. Trabalhou também como professora 
universitária no Newbold College (Inglaterra) e 
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Canadian Universi-
ty College (Alberta, 
Canadá). Suas áreas de 
interesse incluem litera-
tura moderna em prosa 
real, peças literárias e 
oratória pública.
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“Como apresentador, seu desafio 

é transformar as palavras escritas 

da literatura em palavras vivas. 

Como intérprete oral, a sua 

responsabilidade é dar vida às 

palavras do autor; sua tarefa é 

infundir energia em cada página do 

texto selecionado.”

não contempladas até o momento. Pen-
se nisso: A igreja não só ampliaria a 
integração de fé e aprendizado, como 
também a integração de fé e prática. 

Para qualificar-se a receber os recursos 
para a parceria/colaboração, o candidato 
teria que submeter um projeto conciso 
de pesquisa. O projeto pode ser proposto 
pelo ensino fundamental e médio visando 
beneficiar faculdades/universidades ou por 
faculdades para beneficiar o sistema ou as 
instituições de ensino fundamental e mé-
dio. A parceria seria a determinante prin-
cipal para aprovação e disponibilização de 
recursos para as propostas de pesquisa. 

Considerando todo o tempo, dinheiro, 
energia e talento que investimos para cum-
prir a missão de nossas instituições, não 
deveríamos colaborar para alcançar nossos 
objetivos comuns?

Poucas áreas existem na igreja em que 
se tenha feito tentativas tais como o estudo 
Valuegenesis, – mas a maioria delas têm 
sido mais no sentido de prover informa-
ção para pesquisas do que de desenvolver 
parcerias entre 
níveis-múltiplos.

Minha esperança 
é que a propos-
ta ligeiramente 
apresentada neste 
editorial seja am-
pliada para incluir 
possíveis áreas 
onde a colaboração 
pode beneficiar 
múltiplos níveis 
educacionais.

Editorial
Continuação da página 3.

Planos para o Futuro
Um aspecto de melhoria que estamos 

considerando para o futuro é ter pais e 
alunos fazendo atividades juntos durante 
parte do programa ou todo ele. Em vez de 
separar a família durante a apresentação 
do “Tempo Para a Família”, prepararemos 
atividades cooperativas nas quais as famí-
lias poderão experimentar idéias como do 
culto familiar ou da intimidade familiar.

Outro elemento que estamos consi-
derando para o futuro é a formação de 
pequenos grupos para reuniões de apoio 
aos pais. Os professores têm debatido o 
conceito de oferecer mais tempo de quali-
dade para os pais se unirem e oferecerem 
pensamentos criativos para solução de 
problemas – estilo de debate. Ainda não 
encontrei um pai ou mãe sequer que não 
tenha várias preocupações que ele ou ela 
gostaria de debater com colegas num gru-
po de apoio. Este elemento poderá incluir 
grupos de oração e grupos de estudo.

Em abril de 2006, a comissão diretiva 
da CSCS votou interromper o programa de 
Escola da Família durante um ano. Embo-
ra a comissão tenha sinceramente concor-
dado que esta tem sido uma ferramenta 
muito eficaz e útil, o programa consome 
muito tempo, e é difícil solicitar voluntá-
rios. A comissão diretiva também votou 
que seja discutida mais tarde a possibilida-
de de oferecer a Escola da Família a cada 
dois anos. 

Oramos para que nossos alunos e suas 
famílias se aproximem mais uns dos 
outros e se sintam mais fortes. Para nossas 
escolas, a família adventista é um campo 
missionário sempre presente.

“Se a criança não é instruída correta-
mente ali [no lar], Satanás a educará por 
meio de fatores de sua escolha. Quão 
importante, pois, é a escola do lar!”2 

Tracy Arnett é 
diretora da Cross Street 
Christian School em An-
derson, Indiana, EUA.
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Famílias
Continuação da página 28.

nossas reuniões ocasionalmente (embora 
fosse necessário algo muito sério para que 
isso acontecesse!). Tivemos uns poucos 
pais que não quiseram incluir em sua 
agenda um programa de duas horas de 
duração, e vários que recusaram assistir. 
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Famílias 
Voltam à Escola

Tracy Arnett

“S
implesmente não consigo 
mais lidar com ele.” “Não 
sei mais o que tentar.” “Ele 
parece nunca se importar 
com nada.” “Discutimos o 

tempo todo.” Esses comentários parecem 
conhecidos? Como professores e profes-
soras, ouvimos dos pais estes e outros 
comentários semelhantes. São indícios de 
frustração, cansaço e esgotamento.

Nós, professores, sentimos empatia 
pelos pais que sentam diante de nós com 

lágrimas nos olhos. O que precisam é de 
ajuda e sugestões que funcionem. Preci-
sam de um sistema de apoio que responda 
suas perguntas e lhes convença de que não 
estão sozinhos.

Na Cross Street Christian School 
(CSCS), uma instituição de ensino fun-
damental em Anderson, Indiana, EUA, os 

professores e a comissão diretiva reco-
nheceram que os pais de hoje desejam 
obter sugestões sobre como orientar os 
hábitos de estudo dos alunos e como lidar 
com adolescentes difíceis e rebeldes. Ser 
pai ou mãe no século 21 envolve tremen-
das responsabilidades, como Ellen White 
salientou: “Das obras, confi adas a seres 
humanos, nenhuma existe tão repleta de 
conseqüências de grande alcance, como 
a obra dos pais.”1 Pais e mães sentem-se 
pressionados e querem ser o melhor que 

Os professores da 
Cross Street Christian 
School planejam a 
Escola da Família.
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podem para seus filhos; estão buscando 
idéias e assistência cristãs positivas.

Dirigindo a Escola da Família
A Escola da Família foi criada para pre-

encher essa lacuna. Esse plano piloto foi 
dirigido no ano letivo de 2004 a 2005 na 
Cross Street Christian School. Tanto pais, 
como mães e alunos assistiram a progra-
mas de duas horas de duração em quatro 
domingos à noite durante o ano letivo. 
Cada programa contou com palestrantes 
especiais cujos temas foram igualmente 
oportunos para pais e alunos. As reuniões 
foram planejadas de modo a constituírem 
um período de aprendizado intenso e inte-
rativo para os participantes. Considerando 
o nível de aprendizado durante os progra-
mas, a Associação de Indiana aprovou que 
esses programas fossem contados como 
dias letivos. 

A cada ano em que a CSCS implantou 
o programa, a comissão diretiva da escola 
nomeou uma comissão para planejar a 
Escola da Família durante o verão. Essa 
comissão se reuniu duas ou três vezes 
para escolher temas, palestrantes e datas. 
Este grupo enviava então um relatório à 
comissão diretiva da escola com uma lista 
de possíveis palestrantes, temas, voluntá-
rios e sugestões para qualquer alteração 
no programa. Cada membro da comissão 
recebia uma lista de responsabilidades, 
incluindo encontrar voluntários específicos 
e certificar-se de que o palestrante a ele 

designado tinha acomodação e todo mate-
rial necessário para a reunião. 

Apoio para os Pais
Os professores adventistas do sétimo 

dia estão interessados no desenvolvimento 
total das crianças. Reconhecem que as 
influências de fora da sala de aula deter-
minam o aprendizado das crianças tanto 
quanto a instrução fornecida dentro da 
sala. Qualquer coisa que puderem fazer 
para apoiar os pais no controle dessas 
influências otimizará seus esforços na sala 
de aula. Os alunos que gastam várias horas 
cada dia jogando videogames ou olhando 
televisão durante as férias escolares, por 
exemplo, geralmente têm maior dificul-
dade para voltar à rotina ao retornarem às 
aulas. Os professores percebem isso, mas 
(surpreendentemente) alguns pais não. Os 
professores combatem estas e outras influ-
ências todos os dias. Winston Ferris, um 

de nossos palestrantes convidados durante 
o ano letivo de 2004-2005, falou acerca 
dos efeitos da televisão e dos videogames 
sobre os jovens. Como resultado do que 
aprenderam na Escola da Família, alguns 
pais limitaram estritamente o tempo que 
seus filhos gastariam em videogames. 

Os alunos da minha classe ouviram 
atentamente ao apresentador explicando 
como o açúcar reduz a capacidade do 
cérebro de aprender e reter informação e 
depois falou claramente sobre mudança no 
regime alimentar deles.

Assuntos incluídos nas apresentações 
na Escola da Família têm sido: perigos 
de olhar televisão, habilidades do estu-
do, controle da ira, saúde, tempo com 
a família, como entender adolescentes, 
capacidade infantil de enfrentar situações 
difíceis, religiosidade infantil e muitos ou-
tros. Com o objetivo de oferecer palestras 
sobre esses importantes temas, a CSCS 

Na Cross Street Christian School (CSCS), uma instituição de ensino 

fundamental em Anderson, Indiana, EUA, os professores e a comissão 

diretiva reconheceram que os pais de hoje desejam obter sugestões 

sobre como orientar os hábitos de estudo dos alunos e como lidar com 

adolescentes difíceis e rebeldes.

Durante o segundo ano da Escola da Família, cada classe apresentou música especial para um dos programas.
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feita no fim do último programa da Escola 
da Família realizado no ano letivo, os pais 
confirmaram que a informação foi muito 
útil, prática e eficaz. A resposta foi tão po-
sitiva que a comissão diretiva votou conti-
nuar com o programa da Escola da Família 
no ano letivo seguinte. Palestrantes do 
segundo ano letivo (2005-2006) incluíram: 
Larry Burton, professor de educação da 
Universidade Andrews; Donna Habeni-
cht, escritora e psicóloga jubilada; Diana 

Stankewicz, diretora do departamento de 
aprendizado terapêutico na Universidade 
Anderson; e Joanna Smith, conselheira fa-
miliar licenciada em Indianápolis. As prin-
cipais mudanças ocorridas no programa 
no seu segundo ano foram: (1) um terceiro 
programa infantil e creche para bebês e 
crianças até três anos de idade; (2) um 
lanche simples pouco antes do programa 
e, (3) música especial apresentada por uma 
das classes na abertura de cada programa 
(este foi sucesso absoluto!).

A freqüência foi boa. Para o primeiro 
programa em outubro tivemos 85 pessoas, 
incluindo alunos e pais; mais 15 volun-
tários que ajudaram tornar a Escola da 
Família uma realidade. O programa não 
teria ocorrido se não fossem os esforços de 
Archie Moore, departamental de educação 
da Associação de Indiana, os professores 
da CSCS, o presidente da comissão dire-
tiva da escola, vários voluntários da igreja 
de Anderson e palestrantes locais. Em 
outubro, Joanna Smith, conselheira fami-
liar licenciada, ensinou aos pais e ado-
lescentes como reconhecer a ira e utilizar 
técnicas apropriadas para enfrentá-la. Em 
novembro, Larry Burton apresentou várias 
maneiras de melhorar o culto familiar e 
intensificar o nível de fé de nossos alunos. 
Muitos de nossos palestrantes vieram para 
o fim-de-semana inteiro e pregaram no 
sábado também. 

Temos continuamente avaliado a 
eficácia da Escola da Família durante o 
ano letivo. Havia problemas a resolver e 
obstáculos a superar. Tivemos de remarcar 

tem buscado palestrantes a três horas de 
viagem de distância. Médicos, educadores, 
escritores, conselheiros familiares e outros 
profissionais têm apresentado aos pais e 
alunos informações positivas, baseadas em 
pesquisas.

Voluntários Ajudam nos 
Programas

Na tentativa de atender cada membro 
das famílias de nossa escola, a Comissão 
da Escola da Família recrutou voluntários 
da igreja adventista de Anderson, que fica 
bem próximo dali, para ajudar nos vários 
programas para crianças. Durante cada 
programa, de duas horas de duração, da 
Escola da Família, dois programas infantis 
foram oferecidos: crianças de quatro anos 
até a idade de primeira série assistiram ví-
deos bíblicos, coloriram desenhos, fizeram 
trabalhos manuais e tiveram tempo para 
brincar. Crianças de quarta à sexta séries 
assistiram às apresentações sobre saúde, 
tempo com a família e relacionamento 
com Deus. Cada grupo de faixa etária que 
assistiu à Escola da Família ouviu uma 
palestra adequada às suas necessidades 
específicas. Alunos de sétima série em 
diante assistiram à reunião principal junto 
com os pais.

Resultado Positivo
Qual foi o resultado deste programa 

experimental? Por meio de uma pesquisa 

Crianças menores fazem trabalhos manuais, colorem desenhos, assistem vídeos bíblicos e participam de 
outras atividades enquanto os pais assistem ao programa.

Continua na página 25.

Um dos palestrantes da Escola da Família foi Chris Richards, médico de família.
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Motivos de Reclamações 
Freqüentes Sobre Pais: 
Transformando 

Problemas em Parcerias

Patricia A. Duncan

básico. Sua mãe esperava que eu lhe desse 
atenção individual em tudo: certifi car-me 
de que ele havia copiado e entregue as 
tarefas de casa, e assim por diante. Ela era 
uma mulher grande, intimidadora, e um 
dia entrou em minha sala e disse que tinha 

que conversar comigo.
Eu pensei: Essa não! – mas sorri e lhe 

perguntei como poderia ajudá-la. Ela saíra 
do emprego e queria ser voluntária em 
minha classe. Fiquei surpresa, mas disse 
que sim.

Depois de algumas semanas passamos 
a conversar bastante. Ela me disse que 
admirava muito o que eu fazia e que não 

A
o lhe pedirem que se lembrasse 
de problemas com pais, uma 
professora do Tennessee relatou 
a seguinte experiência:

− Uma mãe se destacou. Ela 
reclamou para o diretor que eu não estava 
dando atenção sufi ciente para o seu fi lho. 
Ele era muito infantil, pois ainda tinha 
acessos de raiva no segundo ano do ensino 
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tinha idéia de quão difícil era ensinar! Que 
bênção resultou daquela situação inicial-
mente ruim!

A maioria dos professores pode se lem-
brar de histórias parecidas, com ou sem 
um final feliz.

A matéria da capa da revista Time de 
fevereiro de 2005 documentou o aumento 
da pressão em cima dos educadores nos 
Estados Unidos.1 Alunos desafiam a auto-
ridade, e pais confiam menos nos profes-
sores. Os funcionários da escola acabam 
lidando com alunos e pais de modo mais 
melindroso e com menos imparcialidade 
do que algumas décadas atrás.

Os problemas assumem muitas formas: 
pais desorganizados que perdem as tarefas, 
mães indecisas e pais irritados, e logica-
mente pais ausentes que nunca aparecem 
para coisa alguma. Escolas particulares 
recebem pressão ainda maior, com os 
alvos acadêmicos elevados e expectativas 
de que o mau comportamento “não deveria 
acontecer em escolas cristãs”.

Richard Arends, no livro Learning to 
Teach, menciona dois estudos que indi-
cam que professores querem um relacio-
namento com os pais que “inclua tanto 
preocupação pela criança como apoio para 
o programa educacional, mas ao mesmo 
tempo, muitos professores não querem 

que os pais interfiram em suas salas de 
aula”.2 Vamos considerar algumas manei-
ras através das quais podemos promover a 
parceria entre pais e professores estabele-
cendo um relacionamento e uma estrutura 
positiva para evitar divergências, estando 
prontos para possíveis confrontações, e 
mostrando empatia e paciência durante a 
resolução de conflitos.

Evite Problemas: Estabeleça 
Antecipadamente Relacionamento 
e Estrutura 

Como profissional encarregado de sua 
sala de aula, você precisa estabelecer o 
estilo de relacionamento no início do ano 
para conseguir relacionamentos positivos 
com os pais. Se possível, consiga uma lista 
dos alunos que estarão em sua sala antes 
do fim do ano escolar e copie as fotos da 
classe da professora anterior para levar 
para casa. Use essas ferramentas como 
motivo de oração durante as férias de 
verão.

Entre em contato com as famílias antes 
do ano escolar começar. Harry e Rosemary 

Wong, no livro The First Days of School,3 
incentivam professores do jardim da in-
fância e da pré-escola a marcarem visitas 
nos lares, quando apropriado, e levarem 
convites para os pais participarem da Casa 
Aberta no início do ano escolar, incluindo 
uma lista dos materiais que devem prover. 
Facilitar a transição significa muito para 
os pais.

E
u mando um cartão postal escrito 
à mão para os meus alunos do 
quinto ano convidando-os para 
a reunião de orientação um dia 
antes de começarem as aulas. Por 

um período de duas horas, os pais trazem 
os filhos para arrumarem o material em 
suas carteiras e armários. Uso o tempo 
para conhecer os pais e começar a travar 
amizades.

Depois do início das aulas, nossa Casa 
Aberta “De Volta às Aulas” oferece outra 
oportunidade para um bom começo com 
os pais. Os alunos não participam dessa 
reunião noturna. Em um pequeno discurso 
me apresento, mencionando minha forma-
ção profissional e experiência de ensino. 
Depois de delinear meus regulamentos 
sobre notas, tarefa e disciplina, distribuo 
o calendário e converso sobre o currículo. 
Saliento maneiras como podem apoiar e 
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ajudar seus filhos e insisto que entrem em 
contato comigo se perceberem o início de 
algum problema.

A
o fazer este tipo de reunião, co-
munique aos pais de que maneira 
os informará sobre o que estiver 
acontecendo na sala de aula. 
Talvez, envie um informativo 

semanal junto com as tarefas corrigidas. 
Se possível coloque o informativo no site 
da escola, e deixe as tarefas do dia grava-
das na secretária eletrônica da escola. Se 
nenhum dos dois for possível, imprima 
cópias extras para serem enviadas para 
casa através das crianças. Diga aos pais 
como e quando podem entrar em contato 
com você. Você aceitará ligações telefô-
nicas em casa, ou preferirá que deixem 
uma mensagem durante o período escolar, 
avisando a que horas você pode ligar de 
volta.

Convide também os pais para se envol-
verem na sala de aula de modo específico. 
Decida quanto ajuda deseja, tendo em 
mente seu próprio nível de conforto na 
presença de outros adultos na sala de aula 
enquanto você ensina. Em algumas escolas 
é difícil recrutar ajuda, enquanto em 
outras, os pais estão ansiosos por ajudar. 
A escola onde eu ensino tem um programa 
obrigatório de participação familiar, por 
isso os pais freqüentemente escolhem par-
ticipar na sala de aula para cumprir com 
as suas horas de voluntariado enquanto 
apóiam seus filhos.

A comunicação positiva e clara com 
os pais estabelecerá uma atmosfera para 
se conseguir relacionamentos positivos 
durante o ano inteiro e evitar muitos pro-
blemas.

Prepare-se para Problemas: 
Pesquise, Documente e Planeje

Em um mundo ideal, os professores não 
teriam problemas com pais, mas realis-
ticamente falando, num mundo caído, 
a questão é mais no sentido de quando 
do que se. A oração e o relacionamento 
pessoal com o Senhor sustentam o preparo 
do professor. Siga o conselho de Paulo: 
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, 
para poderdes ficar firmes contra as ciladas 
do diabo; porque a nossa luta não é contra 
o sangue e a carne.” Efésios 6:11, 12.4

Depois, estabeleça um plano para usar 
quando for necessário. Bill Gallagher, 
professor e administrador na Califórnia 
por 40 anos, dá as seguintes dicas:

1. Evite discutir problemas ao ser inter-
rogado em um ambiente informal como na 
porta do ônibus escolar ou num encontro 

ocasional no mercado. Aproveite esses en-
contros iniciais para marcar uma reunião.

2. Esteja preparado com informação 
documentada sobre os problemas de com-
portamento ou respostas às questões sobre 
por que certa nota foi dada ao aluno.

3. Seja positivo e escolha suas palavras 
cuidadosamente. Se você der a entender 
que não gosta do aluno, tudo estará perdi-
do.

4. Assegure aos pais que você quer o 
melhor para o aluno e que gostaria de es-
tabelecer um sistema entre o lar e a escola 
para resolver o problema.

5. Se os pais tiverem fama de compor-
tamento difícil, faça a reunião no escritó-
rio do diretor ou vice-diretor. Informe o 
administrador sobre o problema conforme 
for expresso pelo pai. Se possível, você 

deve dirigir a reunião. Persista na questão 
de encontrar uma solução simples e viável 
com a qual todos possam se comprometer. 
A reunião deve ser a mais curta possível, 
sem dar a impressão que não se importa 
com o problema. Se a criança é razoavel-
mente madura, permita que esteja presen-
te, pois às vezes os pais não compreendem 
toda a questão apenas através da criança.

6. Se apropriado, explore a possibili-
dade de oferecer testes especiais. Se for 
indicado, o administrador pode incentivar 
os pais a autorizarem.

7. Se os pais não se aproximarem de 
você, use sua intuição e cuidadosa obser-
vação para detectar o descontentamento. 
Tome a iniciativa e simplesmente sugira 
uma reunião com os pais depois das aulas. 
Isto abrirá as portas para descobrir o que 
está na mente deles e demonstrará atenção.

S
e você é um professor novo, 
aprenda a cultura da sua escola. 
Familiarize-se com os regula-
mentos da escola sobre prováveis 
questões difíceis como disciplina, 

notas, e regras de vestuário. Se a sua esco-
la publicar um manual para pais, estude-o 
cuidadosamente. Por mais de 50 anos o 
comitê da nossa escola esclareceu regu-
lamentos sobre muitos aspectos da vida 
escolar. É de inestimável valor ser capaz 
de direcionar os pais ao manual quando 
eles não estão administrando suas preocu-

Conselhos para Administradores

Estruture a prevenção de problemas com pais com dois elementos principais:
     1. Uma Casa Aberta “De Volta às Aulas” com os pais no início do ano escolar.
     2. Uma reunião de pais e mestres depois do primeiro trimestre.
Nosso distrito tem feito isso por 40 anos e vale a pena. “Como diretor vi uma queda 

dramática no nível de descontentamento dos pais depois que começamos esse programa”, 
diz Bill Gallagher, educador na Califórnia por 40 anos.

 Dicas de Sucesso:
Reunião “De Volta às Aulas”
• Marque essa reunião nas primeiras semanas de aula.
• Nenhum aluno deve participar.
• Os professores se identificam e apresentam o currículo.
• Incentive os pais a manterem contato e a expressarem suas preocupações o mais 

cedo possível.

 Reunião de Pais e Mestres
• Exige comprometimento da parte de todos os funcionários.
• Facilite o agendamento para famílias com mais de um aluno.
• Mostre o progresso positivo do aluno. Amostras de trabalhos do aluno ajudam.
• Dê oportunidade para a equipe pai-professor reforçar pontos fracos.
• Sugira que alunos da 4ª série em diante participem para acentuar o lado positivo.

A comunicação positiva e clara com 

os pais estabelecerá uma atmosfera 

para se conseguir relacionamentos 

positivos durante o ano inteiro e 

evitar muitos problemas.



32 26:2008 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

pações de acordo com os regulamentos.
Nosso manual para pais também escla-

rece passos detalhados para a Resolução 
de Conflitos, baseadas em Mateus 18:15-
17, que declara: “Se teu irmão pecar con-
tra ti, vai argüi-lo entre ti e ele só. Se ele 
te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, 
não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 
duas pessoas, para que, pelo depoimento 
de duas ou três testemunhas, toda palavra 
se estabeleça. E, se ele não os atender, 
dize-o à igreja; e, se recusar ouvir tam-
bém a igreja, considera-o como gentio e 
publicano.”

Se você é novo na escola, verifique 
também se existem assuntos que os pais 
jamais querem que sejam discutidos com 
os alunos ou que sejam discutidos do 
modo recomendado como: puberdade, 
sexualidade, aborto ou prevenção contra 
álcool e drogas. Se estes são assuntos 
que aparecem no currículo recomendado, 
você precisa conversar com os pais sobre 
a importância de prover aos filhos fatos 
sobre esses assuntos sensíveis em contexto 
cristão.

Processe os Problemas: Ore por 
Empatia, Demonstre Paciência

Meus filhos um dia freqüentaram a 
escola em que agora sou professora, e eu 
me lembro de inconscientemente ter dado 
trabalho para os professores.

Certa manhã, a professora da pré-escola 
do meu filho me ligou e disse: − O Brian 
está aqui comigo. – Eu não entendi porque 
ela me ligou até que me informou que não 
era dia de aula! Como mãe tipicamente 
desorganizada, eu havia perdido o bilhete 
dela, ou deixado de lê-lo, ou simplesmen-
te esquecido da reunião de professores 
naquele dia. Havia muitas razões para a 
minha sobrecarga, pois estava ajudando a 
administrar os negócios da família e crian-
do três filhos. As famílias de hoje têm vida 

ainda mais frenética e precisam de nossa 
paciência.

Além disso, às vezes eu era superprote-
tora. Quando me ofendia pelo modo como 
meus filhos eram disciplinados, freqüente-
mente conversava com outros pais em vez 
de ir diretamente ao professor.

Se você é pai ou mãe, pense nas vezes 
em que discordou dos professores de seus 
filhos, nos incidentes que lhe deixaram 
frustrado e nos eventos que o levaram a 
sentir raiva. Vamos encarar o fato de que 
pais não são objetivos. São, compreensi-
velmente, como as mães tigres defendendo 
seus filhotes.

Daniel Goleman, no livro Emotional 
Intelligence, diz que a empatia é a raiz da 
compaixão, e que pessoas que possuem o 
talento de sentir empatia e relacionar-se 
com os outros “podem ser excelentes pro-
fessores”.5 Eles possuem boas habilidades 
para ler os sinais não verbais de expressão 
facial, linguagem corporal e tom de voz 
para deduzir o que a pessoa está sentindo. 
Espelhar essas emoções é muito importan-
te para neutralizar uma situação tensa.

− Tenho certeza que se ela fosse minha 
filha, eu sentiria o mesmo, − você pode 
dizer a um pai frustrado. Expressar com-
preensão estabelece o fundamento para 
a comunicação. Quando as emoções se 
apaziguarem, você pode apresentar seu 
ponto de vista. Você terá maior chance de 
ser ouvido. Normalmente os dois podem 
adquirir discernimentos que não tinham 
antes e melhorar a parceria para ajudar o 
aluno.

É necessário ter paciência para resolver 
desacordos. O processo pode continuar 
por dias ou semanas. Nutra a si mesmo. 
Ventile as emoções em oração ao Senhor 
e encontre um confidente que o ouça. 
Busque conselhos com o diretor ou um 
professor experiente que possa lhe suprir 
sabedoria. Humilhe-se perante o Senhor, 
pedindo a Ele que lhe mostre se você tem 
errado. Peça desculpas às pessoas envolvi-
das, se for apropriado. Para a resolução de 
conflitos siga os passos baseados na Bíblia 
descritos anteriormente.

Quando tudo acabar, siga em frente, 
perdoando a si mesmo e aos outros, e 
usando as lições aprendidas para melhorar 
seu ensino.

Caso esteja lidando com pequenas irri-
tações ou com grande explosão emocional, 
saiba que problemas com pais fazem parte 
do ambiente de trabalho. Evite o maior 
número possível de problemas, estabele-
cendo relacionamento e estrutura positi-
vos. Prepare-se para possíveis questões 
pesquisando a cultura de sua escola e 

documentando áreas delicadas. Processe 
conflitos com empatia, oração e paciên-
cia. Lembre-se que Deus está atuando em 
nossas escolas.

Alguns anos atrás, uma de minhas 
alunas deliberadamente feriu outra criança 
durante o recreio. Como deixei de entrar 
em contato com os pais imediatamente, 
eles se sentiram traídos. Apesar de não ter 
sido uma emergência médica, a situação 
poderia ter provocado fortes sentimentos 
se tivesse sido com a minha filha. Percebi 
isto depois e pedi desculpas. Aprendi uma 
lição valiosa como nova professora, mas 
os pais perderam a confiança em mim.

Nas semanas seguintes as duas meninas 
continuaram a ter conflitos. Tentei manter 
os pais informados, mas não melhorou 
nosso relacionamento. O pai desabafou 
sua frustração no telefone. Eu temia a reu-
nião de pais e mestres. A diretora tinha se 
envolvido durante a situação e sentiu que 
eu havia reparado meu erro. Ela prometeu 
orar.

Quando o pai se assentou à mesa da 
reunião, para minha surpresa, ele se des-
culpou. Fiquei muito aliviada e agradecida 
ao Senhor por Sua intervenção. Com a 
ajuda de Deus, trabalhamos juntos durante 
o resto do ano como parceiros para o bem 
da criança.

Patrícia A. Duncan 
é professora da 5ª série 
na Eugene Christian 
School em Eugene, 
Oregon, EUA.
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