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EditorialREVISTA DE

EDUCAÇÃO ADVENTISTA John M. Fowler

Por que apoiar  
a educação cristã?
Um testemunho pessoal

C
om dificuldade procurei me acomodar no ônibus superlotado. Com uma 
das mãos segurava minha pasta e com a outra me pendurava no corrimão. 
Na realidade, eu não estava gostando nem um pouco da viagem de ônibus 
naquela tarde de verão em Bangalore, Índia, perto de minha cidade natal. 
O motorista fez uma curva fechada em alta velocidade, fazendo o ônibus 

pender para um lado. Eu girei com o ônibus, fazendo uma volta de 360 graus.
Naquele momento vi um rosto que me parecia familiar. Será que poderia 

ser Jaya, meu amigo de infância? Eu não o via havia muitos anos, desde que nos 
separamos, indo ele para uma escola local e eu para uma escola adventista distante. 
Eu já estava para chamá-lo pelo nome, mas temi enganar-me por fazer tanto tempo, 
e fiquei imaginando se aquele homem no ônibus seria realmente meu velho amigo.

Enquanto minha mente recordava o passado distante, uma lembrança veio à 
tona que resolvia o impasse da identidade. Ao voltar para casa após um longo dia 
de aulas e um jogo de futebol, eu incentivava o grupo a andar mais depressa. “Estou 
com muita fome”, eu disse. Logo depois ouvimos os gritos de Jaya. Correndo para 
ele, o encontramos com o rosto ensangüentado. Ao ouvir meu lamento de fome, ele 
decidiu fazer alguma coisa. Depois de entrar sorrateiramente em um bangalô à beira 
da estrada, ele subiu em uma goiabeira e colocou nos bolsos tantas goiabas quantas 
foram possíveis. Enquanto estava voltando para o grupo com um sorriso de satisfa-
ção pela missão cumprida, o guarda da propriedade o viu e o perseguiu. Correndo 
o mais rápido que podia, Jaya pulou por cima da cerca mas caiu sobre o arame far-
pado e fez um corte na bochecha. Pagou caro pela aventura, com 16 pontos e uma 
cicatriz permanente.

Essa era a dica. A cicatriz. Eu me inclinei para um lado e consegui ver a 
cicatriz na bochecha direita dele. “Jaya”, chamei todo empolgado, mas não houve 
resposta. Eu me identifiquei, mas ele permanecia como uma estátua, manifestando 
indiferença e desprezo. Nenhum sorriso, nem sequer um sinal de alegria ao ver um 
amigo de infância depois de décadas de separação. 

O ônibus deu sinal para fazer uma parada. Eu pedi que Jaya descesse no pró-
ximo ponto para que pudéssemos ir a um restaurante, tomar uma refeição juntos e 
permitir que os anos de separação estabelecessem a agenda de nossa conversa. Mas 
Jaya abanou a cabeça negativamente e se apressou para a porta de saída. De repente 
voltou, colocou algo em minha mão, desceu do ônibus e desapareceu entre a mul-
tidão. Olhei na minha mão e, para minha surpresa, vi minha carteira. Em algum 
momento, entre a minha entrada no ônibus e meu giro de 360 graus ao reconhecê-
lo, Jaya “bateu” minha carteira. 

Isso aconteceu vários anos atrás, mas a pergunta ainda permanece: Por quê? 
Nós dois tivemos muito em comum – crescemos no mesmo ambiente, tivemos os 
mesmos infortúnios e as mesmas oportunidades – no entanto, um se tornou batedor 
de carteiras e o outro pastor. Por quê?

Continua na página 8.
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George R. Knight

A Educação 
Adventista 
e a Visão 

Apocalíptica
Observações Preliminares
O artigo que se segue é a Parte 2 do 
discurso apresentado na Convenção de 
Professores da Divisão Norte-Americana em 
Nashville, Tennessee, EUA, em 6 de agosto 
de 2006. Na Parte 1 (Revista de Educação 
Adventista, Número 26:2008) examinamos 
a importância vital da visão apocalíptica 
dos capítulos 10-14 referente ao surgimento 
do adventismo, sua consciência de missão, 
e o gênesis e desenvolvimento de seu 
sistema educacional, concluindo que “a 
educação adventista só é importante se 
for verdadeiramente adventista”. A Parte 2 
começa com a verdade de que ser adventista 
não é sufi ciente para que as escolas 
denominacionais cumpram sua missão. 

3. Visão Apocalíptica Não É 
Sufi ciente

Tendo exposto a questão da importância 
da visão apocalíptica na educação adven-
tista, devo rapidamente acrescentar que 
ela não é sufi ciente. As escolas adventistas 
não têm atingido o objetivo em prover aos 
jovens as verdades distintivas do adventis-
mo, pois, certa vez encontrei um adven-
tista que era mais maldoso que o diabo. 
Acredite ou não, também conheci uma 
professora 100 por cento vegetariana que 
era pior que o diabo. O adventismo dela 
não era tudo o que ela precisava. Não a 
havia tornado semelhante a Jesus.

Esse pensamento nos leva de volta à 
década de 1890, e a uma segunda linha da 
história da educação adventista durante 
esta década crucial no desenvolvimento do 
sistema educacional da igreja.

Um dos fatores dominantes para o 
adventismo na década de 1890 foi o rea-
vivamento espiritual estimulado por A. T. 
Jones e E. J. Waggoner na assembléia da 

PARTE 2
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Associação Geral em Mineápolis, EUA. 
Estes homens e Ellen White, reconhecen-
do as necessidades espirituais da igreja, 
enfatizaram como nunca antes na história 
da denominação a centralidade da salva-
ção através da fé em Jesus e a importância 
de agir como Ele. Este tema teria um 
grande impacto no desenvolvimento e na 
expansão da educação adventista. O ponto 
decisivo entre os educadores denominacio-
nais ocorreu em Harbor Springs, Michi-
gan, EUA, em julho e agosto de 1891. A 
convenção de educação realizada durante 
aquelas semanas foi um período de reavi-
vamento espiritual.

E
llen White falou sobre assuntos 
como a necessidade de relacio-
namento pessoal com Cristo, a 
necessidade de reavivamento 
espiritual, e a centralidade da 

mensagem cristã para a educação.1

Ela viajou para a Austrália três meses 
após o encerramento da convenção educa-
cional de Harbor Springs, levando consigo 
a forte conscientização das possibilidades 
da educação cristã e das implicações do 
evangelho para a educação. Enquanto 
estivesse na Austrália, teria uma oportuni-
dade sem igual de infl uenciar o desenvol-
vimento da Avondale School for Chris-
tian Workers [Escola de Avondale Para 
Obreiros Cristãos] conforme os princípios 
enunciados em Harbor Springs, desta vez 
em um ambiente livre dos educadores 
conservadores dos Estados Unidos que 
tinham difi culdade de comprometer-se de 
todo coração ao ideal de Harbor Springs. 
A Avondale, com sua ênfase no aspecto 
espiritual e seu enfoque no serviço, se 
transformaria numa escola modelo sob a 
direção de seus fundadores reformadores.2

Através da experiência de Avondale, 
que deveria ser vista como uma extensão 
de Mineápolis e Harbor Springs, fl uiu uma 
corrente constante de cartas e artigos de 
Ellen White sobre educação cristã. Estes 
escritos, juntamente com a publicação 
dos livros Christian Education, em 1893, 
e Special Testimonies on Education, em 
1897, proveram diretrizes para o desen-
volvimento cristão de escolas adventistas 
existentes e geraram uma atmosfera pene-
trante de conscientização entre líderes e 
membros adventistas sobre a importância 
de educação bem-informada, não apenas 
pela visão apocalíptica, mas também pela 
função redentora do ensino adventista. 
Esta dupla ênfase provocou uma forte e 
crescente demanda por educação que fosse 
essencialmente cristã, porém distintamente 
adventista. Assim, entre 1888 e 1900, a 

A Educação 
Adventista 
e a Visão 

Apocalíptica

dinâmica cristocêntrica acrescentou seu 
peso à crescente conscientização da mis-
são apocalíptica para transformar a atitude 
adventista em relação ao importante e real 
signifi cado da educação. O resultado foi 
crescimento explosivo.

4. O Ministério do Ensino
Talvez a mais importante contribuição 

da dinâmica década de 1890 para a educa-
ção adventista tenham sido os ideais que 
fl uíram daqueles anos para o livro Educa-
ção, de Ellen White. Desde seu primeiro 
parágrafo, ele molda a educação adventista 
na terminologia galáctica do Grande Con-
fl ito. “Nossos ideais acerca da educação”, 
lemos no parágrafo que inicia o livro, “têm 
sido demasiadamente acanhados. Há a 
necessidade de um objetivo mais amplo e 
mais elevado. A verdadeira educação sig-
nifi ca mais do que avançar em certo curso 
de estudos. É muito mais do que a prepa-
ração para a vida presente. Visa o ser todo, 
e todo o período da existência possível ao 
homem. É o desenvolvimento harmônico 
das faculdades físicas, intelectuais e espiri-
tuais. Prepara o estudante para a satisfação 
do serviço neste mundo, e para aquela 
alegria mais elevada por um mais dilatado 
serviço no mundo vindouro.”3

Esta é uma declaração inspirada, mas 
Ellen White se torna mais específi ca na 
segunda página do livro, ao destacar o fato 
de que se realmente queremos entender 
tudo o que a educação envolve, precisamos 
compreender a natureza humana, especial-
mente o ideal de Deus para a humanidade, 
Seu propósito em criar as pessoas, os efei-
tos perturbadores do pecado, e o plano de 
Deus para restaurar o ser humano através 
do processo de educação.4

É nesse texto que ela aponta o problema 
que torna insufi cientes todas as formas de 
educação secular ou humanista. A maior 
das questões na educação, ela enfatizou, é 
o pecado. “Com o pecado”, lemos, “a se-
melhança divina fi cou obscurecida, sendo 
quase que totalmente apagada. Enfraque-
ceu-se a capacidade física do homem e sua 
capacidade mental diminuiu; ofuscou-se-
lhe a visão espiritual. Tornou-se sujeito à 
morte.”5

O Desafi o dos Desafi os
 Aqui está o principal problema da 

natureza humana, o desafi o dos desafi os 
para os educadores cristãos: a realidade 
da humanidade pervertida e pecadora que 
faz com que todas as formas de educa-
ção “ajustadas à vida” não alcancem seu 
objetivo, e tornem inadequadas à realiza-
ção própria todas as espécies de educação. 

Não adianta melhorar as habilidades ou 
auto-imagem das pessoas se elas são 
essencialmente egoístas e centradas em 
si mesmas ou se fi cam orgulhosas ou 
arrogantes em relação às vantagens em 
sua vida. É a realidade do pecado que 
deve formar a base de nossos pensamen-
tos como educadores cristãos. O fato do 
pecado é a realidade que clama por uma 
abordagem cristã na educação.

Este é exatamente o ponto tratado nas 
páginas seguintes do livro Educação. 
Lemos novamente: “Restaurar no homem 
a imagem de seu Autor, levá-lo de novo à 
perfeição em que fora criado, promover o 
desenvolvimento do corpo, espírito e alma 
para que se pudesse realizar o propósito 
divino da sua criação – tal deveria ser a 
obra da redenção. Este é o objetivo da edu-
cação, o grande objetivo da vida.”6

[Os escritos de Ellen White sobre 

a experiência de Avondale], 

juntamente com a publicação 

dos livros Christian Education, 

em 1893, e Special Testimonies 

on Education, em 1897, proveram 

diretrizes para o desenvolvimento 

cristão de escolas adventistas 

existentes e geraram uma atmosfera 

penetrante de conscientização 

entre líderes e membros adventistas 

sobre a importância de educação 

bem-informada, não apenas pela 

visão apocalíptica, mas também 

pela função redentora do ensino 

adventista.
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tantes assuntos tanto para a vida da pessoa 
como para a história da humanidade.

5. Adentrando o Futuro
Enquanto adentrarmos esta importante 

convenção e através dela o restante da 
nossa carreira de ensino, existem três 
importantes fatores que precisamos manter 
em mente.

A Importância Estratégica da 
Instrução e do Ensino

O primeiro fator é a importância estra-
tégica da instrução e do ensino. George S. 
Counts captou a importância estratégica de 
instruir ao escrever que: “formar regula-
mentos educacionais é proteger o cami-
nho que leva do presente ao futuro. [...] 
Através dos séculos, desde que agências 
de educação especial foram a princípio 
estabelecidas, a posição estratégica da 
escola foi apreciada por reis, imperado-
res e papas, por rebeldes, reformadores e 
profetas. Conseqüentemente, entre estas 
forças contrárias encontradas em todas as 
sociedades complexas, uma luta pelo con-
trole da escola é sempre evidente. Cada 
grupo ou seita se esforça para passar para 
seus próprios filhos e para os filhos de 
outros a cultura que estima; e cada classe 
privilegiada busca perpertuar suas posi-
ções favorecidas por meio da educação.”9

De igual modo, observou Counts ao 
discutir os desafios da educação soviética, 
o fracasso das revoluções tem sido um 
registro de sua incapacidade de levar a 
educação à serviço da causa revolucioná-
ria. Os movimentos revolucionários não 
possuirão mais permanência do que os 
pequenos bandos de idealistas que os con-
ceberam se os filhos da próxima geração 
não puderem ser persuadidos a seguir as 
pegadas de seus pais. Portanto, conforme 
defendido pela história dos soviéticos, os 
Socialistas Nacionais, e outros revolucio-
nários, para assegurar a continuação do 
movimento, todas as agências de educação 
devem ser colocadas sob o controle direto 
do Estado e às escolas deve ser atribuído 
um papel fundamental em construir a nova 
sociedade.10

Os critérios de Counts são igualmente 
aplicáveis às instituições religiosas. A 
educação é uma função importante em 
qualquer sociedade porque todo jovem 
deve passar por algum tipo de experiência 
educacional antes de estar pronto para 
assumir posições de responsabilidade na 
sociedade. É realidade que o futuro de 
qualquer grupo social é determinado pelos 
seus jovens atuais. É verdade também 
que a direção que os jovens derem àquela 

E mais adiante: “No mais alto sentido, a 
obra da educação e da redenção são uma. 
[...] Deve ser o primeiro esforço do pro-
fessor e seu constante objetivo auxiliar o 
estudante a compreender estes princípios e 
entrar com Cristo naquela relação especial 
que fará daqueles princípios uma força 
diretriz na vida. O professor que aceita 
este objetivo é em verdade um cooperador 
de Cristo, um coobreiro de Deus”.7

A 
maioria das pessoas parece es-
quecer a total importância destas 
palavras. Mas na essência, elas 
elevam o papel do professor para 
além do enfadonho ensino de or-

tografia ou matemática e o coloca na linha 
de ministério do evangelho. Eu sugeriria 
que a principal função do professor cris-
tão é a de agente de salvação no grande 
conflito entre Cristo e Satanás – o bem e o 
mal – que acontece tanto no mundo como 
um todo, como na vida de todo estudante 
em particular.8

Para dizer isso de modo bem claro, a 
função do professor cristão é conduzir os 
jovens a um relacionamento transformador 
e salvador com Jesus Cristo. É no contexto 
desse relacionamento que funções secun-
dárias como o desenvolvimento do caráter, 
formação de mente cristã, e educação para 
trabalho e responsabilidade social de-
vem, por necessidade, ser classificadas. É 
muito importante perceber que todos esses 
objetivos secundários podem acontecer 
na escola não cristã. Deste modo, quando 
educadores cristãos têm como alvo apenas 
os objetivos que se enquadram dentro do 
campo de toda educação, já falharam antes 
mesmo de começar. Quando educadores 
cristãos negligenciam enfatizar o papel 
redentor de suas escolas, eles as tornam 
tanto insignificantes como desnecessárias.

O educador adventista tem outra con-
tribuição ímpar a fazer acima e além da de 
outros educadores cristãos. Esta é: tudo 
que acontece na escola adventista não deve 
apenas estar contextualizado ou integrado 
dentro da estrutura do pecado e salvação, 
mas também dentro da estrutura da visão 
apocalíptica que culmina a historia  bíblica 
e tem tornado o adventismo um movimen-
to vibrante. Sem esta visão apocalíptica, 
a educação adventista pode (ou não) ser 
cristã, mas com certeza não é adventista. 
E certamente não há razão essencial para 
existir.

Como educadores adventistas, precisa-
mos renovar nossa visão. Devemos ir além 
da educação cristã como apenas outro em-
prego para o ponto em que a consideramos 
um chamado que lida com os mais impor-

Foto antiga do Avondale College na Austrália.

[Na educação] Ellen White... destaca 

o fato de que se realmente queremos 

entender tudo o que a educação 

envolve, precisamos compreender 

a natureza humana, especialmente 

o ideal de Deus para a humanidade, 

Seu propósito em criar as pessoas, 

os efeitos perturbadores do pecado, 

e o plano de Deus para restaurar o 

ser humano através do processo de 

educação.
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sociedade será determinada, em grande 
parte, pela educação deles.

Com esses pensamentos em mente, 
gostaria de sugerir que a saúde do adven-
tismo está, até certo ponto, nas mãos de 
suas escolas e da filosofia daqueles que 
deram a vida pelo ministério da educação 
adventista.

A Necessidade de Manter Nossas 
Metas à Vista

Se o primeiro fator que nós professores 
devemos manter em mente é a importân-
cia estratégica da instrução e do ensino, o 
segundo é que devemos constantemente 
manter nossas metas à vista. Observamos 
anteriormente as duas metas não negoci-
áveis de sistema educacional adventista 
viável. A primeira é o problema do pecado 
e a necessidade do estudante manter rela-
cionamento com Jesus Cristo. A segunda 
é conservar a visão apocalíptica que deu 
ao adventismo sua direção, significado e 
poder dinâmico. É essa visão apocalípti-
ca que nos tornou um povo. No fim das 
contas, a visão apocalíptica é a única coisa 
que manterá nossa igreja viva, dinâmica 
e significativa. A maior ameaça para o 
adventismo hoje é a perda de sua visão 
apocalíptica. Quando a visão for perdida, 
também será perdido o significado do 
adventismo. Ele terá passado pela meta-
morfose de movimento vivo para monu-
mento morto. E no processo, a educação 
adventista será uma casualidade. Afinal, 
você pode aprender nas escolas de outras 
denominações o que é necessário para ser 
bom cristão. A educação adventista nasceu 
na matriz de uma visão apocalíptica, e 
quando se perde essa visão, de igual modo 
se perde qualquer necessidade genuína da 
educação adventista.

Portanto, a segunda coisa que eu quero 
que você se lembre é a meta e o propósito 
da educação adventista.

Mantendo a Coragem e a 
Sanidade

O terceiro e último fator que gosta-
ria que você lembrasse ao concluir esta 
mensagem é a importância de manter a 
coragem e a sanidade ao lidar diariamente 
com o que freqüentemente parece ser um 
grupo de alunos indiferentes. Qualquer 
educador que de vez em quando não se 
sinta ameaçado pelo desânimo não deve 
ter a cabeça bem ajustada.

A maioria de nós acredita no que faz. 
Além disso, amamos crianças e quere-
mos o melhor para elas. No entanto, com 
freqüência parece que elas rejeitam nossas 
palavras, nossa pessoa, e nossos sinceros e 

intensos esforços de ministrar a elas.
Através dos anos, muitas vezes cheguei 

bem perto de abandonar a profissão de 
educador e fazer “algo útil” em minha 
vida. Mas então, lutei comigo mesmo e 
percebi que não são os resultados a curto 
prazo que contam, mas os resultados a 
longo prazo.

Permita-me ilustrar. A ilustração vem 
de meu ministério pastoral, mas a mesma 
dinâmica é verdadeira para o ministério na 
sala de aula.

A Falha Aparente Não Significa 
Falha Total

Minha grande descoberta foi que falha 
aparente e falha total não são a mesma 
coisa. A ocasião foi em minha primeira 
série evangelística. Isto aconteceu em 
Corsicanna, Texas, na época, uma cida-
de de 26.000 habitantes com uma igreja 
adventista de 12 membros. Quase todos 
eles tinham aproximadamente 70 anos de 
idade, e apenas um era do sexo masculino. 
Eu tinha 26 anos na ocasião. Bem, não 
tenho nada contra o sexo feminino. Afinal 
de contas, minha mãe é uma delas. E não 
tenho nada contra idosos. Mas desejava 
desesperadamente ter jovens adventistas 
dos dois sexos em minhas reuniões para 
servir de pontos de contato para meus 
esperados conversos. 

Para minha alegria, havia um jovem 
adventista que freqüentava a faculdade 
pública local. Eu o visitei em seu quarto, 
orei com ele, e insisti que ele viesse às 
minhas reuniões. Ele nunca veio. Fui mal-
sucedido.

Na verdade, até aquele momento eu 
já tinha conseguido ser mal-sucedido em 
várias coisas. Como resultado, eventu-
almente devolvi minha credencial de 
ministro e decidi desistir do adventismo e 
do cristianismo.

Poucos anos mais tarde, viajando pelo 
centro-norte de Texas, saí da rodovia 
interestadual para comprar alguma coisa 
para minha esposa em uma mercearia em 
Keene, onde está localizada a Southwes-
tern Adventist University. Ao me dirigir 
à porta da frente, fui interropido por um 
jovem.

– Você não é George Knight? –  ele me 
perguntou.

Eu admiti que sim.
– Você se lembra de mim? –  ele me 

perguntou.
Bem, nesses momentos eu normalmente 

tento disfarçar, mas estava tão desanimado 
que simplesmente lhe disse a verdade.

– Você me visitou em meu quarto no 
residencial universitário em Corsicanna, 

– ele respondeu. – Aquela visita foi o 
ponto de meia-volta em minha vida. Agora 
estou estudando para ser um pastor adven-
tista do sétimo dia.

Eu não lhe disse o que eu estava fazen-
do.

Você vê, eu havia obtido êxito e não sa-
bia. Plantei sementes que tinham germina-
do no subsolo, onde eu não podia vê-las.

O meu problema era (e continua sendo) 
que eu não somente queria plantar, mas 
queria também regar e colher o fruto da-
quelas sementes todas em um curto espaço 
de tempo. Eu não tolero fracassos, nem 
mesmo atrasos que pareçam fracassos. 
Quero êxito imediato.

Resultados Vistos Apenas na 
Eternidade

O que precisava aprender é que mesmo 
que alguém possa plantar, são outros que 
regam, e outros ainda que colhem. En-
quanto isso, o Espírito Santo está silencio-
samente trabalhando nos corações em cada 
estágio de seu desenvolvimento. Jamais 
saberemos o bem que, como professores, 
temos feito para muitos de nossos alunos. 
Os verdadeiros resultados do trabalho de 
um professor dedicado serão vistos clara-
mente apenas no futuro.

Uma das promessas mais significativas 
nos escritos de Ellen White é exatamente 
sobre esse assunto. Falando da manhã da 
ressurreição, ela declara no livro Educa-
ção que o anjo que cuidou de nós durante 
nossa vida nos contará então a “história de 
intervenção divina” em nossa vida indivi-
dual quando trabalhamos por outros.

“Todas as perplexidades da vida 
serão então explicadas. Onde para nós 
apareciam apenas confusão e decepção, 
propósitos frustrados e planos subvertidos, 
ver-se-á um propósito grandioso, predomi-
nante, vitorioso, uma harmonia divina.

“Ali, todos os que trabalharam com um 
espírito desinteressado contemplarão os 
frutos de seus esforços. [...] Alguma coisa 
disto aqui vemos. Mas quão pouco dos 
resultados dos mais nobres trabalhos deste 
mundo é o que se manifesta nesta vida aos 
que os fazem!

Quantos labutam abnegadamente, 
incansavelmente por aqueles que ficam 
além de seu alcance e conhecimento! 
Pais e professores tombam em seu último 
sono, parecendo o trabalho de sua vida 
ter sido feito em vão; não sabem que sua 
fidelidade descerrou fontes de bênçãos 
que jamais poderão deixar de fluir; apenas 
pela fé vêem as crianças que educaram 
tornarem-se uma bênção e inspiração a 
seus semelhantes, e essa influência repetir-
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se mil vezes mais. Muito obreiro há que 
envia para o mundo mensagens de alento, 
esperança e ânimo, palavras que levam 
bênçãos aos corações em todos os países; 
mas, quanto aos resultados, nada sabe, 
afadigando-se ele em solidão e obscurida-
de. Assim se concedem dons, aliviam-se 
cargas, faz-se trabalho. Os homens lançam 
a semente, da qual, sobre as suas sepultu-
ras, outros recolhem a abençoada colheita. 
Plantam árvores para que outros comam 
o fruto. Aqui estão contentes por saberem 
que puseram em atividade forças para pro-
mover o bem. No além serão vistas a ação 
e reação de todas estas forças.”11

Que promesa! É uma promessa que nós 
professores precisamos relembrar.

Nossa responsabilidade não é preocu-
par-nos quanto a vitória final, mas fazer 
nossa parte hoje. Recordo, mais de 30 
anos atrás, quando estava apenas iniciando 
a carreira como um jovem professor na 
Universidade Andrews. Como jovem filó-
sofo educador com visões revolucionárias, 
tinha a esperança de reformar e organizar 
o lugar em pouco tempo. Mas a reforma 
não progredia tão rápido quanto eu espera-
va. De fato, não mudou muito desde minha 
chegada. Estava pronto a renunciar e fazer 
“algo útil”.

Mas àquela altura já havia aprendido 
umas poucas coisas acerca de aparentes 
“fracassos”. Finalmente, ajoelhado bus-
quei a Deus e me comprometi a perma-
necer “no ministério educacional” se Ele 
apenas me permitisse tocar uma pessoa 
por ano com Seu evangelho de verdade, 
amor, e esperança; com Sua mensagem da 
visão apocalíptica. 

Ele cumpriu Sua parte. Na realidade, 
em alguns anos, pela graça de Deus fui 
capaz de tocar mais de uma pessoa.

Unicamente na manhã da ressurreição, 
aqueles de nós que temos estado no minis-
tério educacional teremos uma percepção 
completa dos resultados do nosso trabalho. 
Que Deus sustente a cada um de nós até 
aquele dia.

George R. Knight 
serviu a Igreja Adventista 
do Sétimo Dia durante 
40 anos como pastor, 
professor do ensino 
fundamental e 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 
escreve de Rogue River, Oregon, EUA.
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– sejam elas da Bíblia, de inglês, história, 
matemática ou ciência. Educar-se significa 
ser semelhante a Jesus, andar como Ele, 
relacionar-se como Ele, trabalhar como Ele 
– e acima de tudo, significa preparar-se para 
estar com Ele. Esta última dimensão – a 
escatológica – fornece um ponto de destino 
para a jornada da vida, a despeito de suas 
muitas curvas. 

E em terceiro lugar, a educação ad-
ventista me ofereceu uma inconfundível 
visão de mundo. Antes de freqüentar a 
escola adventista, minhas metas no mundo 
eram subir a escada profissional e ter uma 
vida descente. Mas a educação cristã me 
proveu uma visão mais ampla – não estou 
só no mundo. Acima de mim e dentro de 
mim está Deus. À minha volta estão seres 
humanos exatamente como eu. Uma visão 
e uma missão nos unem, convidando-nos a 
marchar rumo ao reino de Deus e a ajudar 
uns aos outros. 

A marcha para o reino de Deus, o com-
panheirismo com Cristo aqui e no porvir, e 
o estender da mão tocando uns aos outros 
fazem parte do desafio da educação cristã a 
mais de um milhão de jovens atualmente. 

Não posso garantir que a educação 
adventista fará por todos eles o que fez por 
mim, mas acredito 
que o fato de ter essa 
vantagem adventista 
pode fazer uma 
diferença enorme 
na vida dos jovens. 
E isso é motivo su-
ficiente para apoiar 
a educação cristã. 
– John M. Fowler

Eu poderia dizer, “pela graça de Deus, 
aqui estou eu”. Essa seria uma resposta 
suficiente, mas tive a excelente ventura em 
minha vida – Deus me tomou na adolescên-
cia, barro disforme e oscilante, e me moldou 
de acordo com a Sua vontade. Isso ocorreu 
na escola adventista em que estudei como 
adolescente. 

O que me ofereceu a educação adventis-
ta? Três coisas:

Primeiramente, a educação adventis-
ta me conscientizou de que não sou um 
acidente no tempo e no espaço. Na escola 
adventista aprendi que existe um Deus que 
me ama intensamente, que me criou à Sua 
imagem e deseja que eu seja Sua proprieda-
de. A realidade divina me dominou na sala 
de aula, nas hospedarias, e na granja em que 
trabalhei para pagar meus estudos. Quando 
Deus alcança uma pessoa, Ele a segura para 
sempre com ternos laços de amor e bonda-
de. A vida passa a ter outro significado. 

Em segundo lugar, a educação adven-
tista me tornou ciente de que a vida tem 
um significado e um destino. No campus 
do colégio adventista aprendi que educa-
ção é mais do que dominar informações 

Editorial
Continuação da página  3.
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A Qualidade 
da Educação 
Adventista

Como podemos saber quão bem estamos indo?

A matrícula não conta a história 
toda

Os números de matrícula são impor-
tantes indicadores de êxito, mas com 
certeza não são os únicos. Eles não 
contam a história toda, e podem até nos 
levar para o caminho errado se confi ar-
mos muito neles. Considere a indústria 
de automóvel, por exemplo. Aqui em 
Michigan, essa tem sido a maior notícia 
nos últimos anos. Qual é a maior compa-
nhia automobilística, a General Motors 
ou a Toyota? Quantos carros, camionetes 
e veículos utilitários essas companhias 
vendem a cada ano? Estas perguntas cor-
respondem à questão da matrícula, isto é, 
quantos créditos produzimos e entrega-
mos? Quantos alunos matriculamos? Mas 
isto não conta toda a história. Alguns 
fabricantes de carro vendem menos uni-
dades, no entanto, estão indo muito bem. 
Fatores, além de ações do mercado obvia-
mente importam ao avaliar o êxito na 
indústria de automóvel. Como exemplo, 
quanto do lucro por unidade vendida é 
consumido pelos abatimentos? A resposta 
a isso pode ser mais importante do que 
as ações do mercado. Quantos carros foi 
necessário recolher para corrigir falhas 
de fabricação? A resposta tem que ver 
com a qualidade e confi abilidade e é 
muito importante para os proprietários. 

Em resumo, os números de matrícula de 
escolas e faculdades, como as ações de 
mercado na indústria automobilística, po-
dem ser fracos indicadores de qualidade, 
estabilidade econômica, ou contribuições 
ao bem comum.

Talvez mais relacionado à educação 
esteja a indústria médica. Por vezes, seu 
êxito é medido pelo tamanho do hospital, 

Niels-Erik Andreasen

U
m release de imprensa sobre a 
estatística de matrícula anual 
das instituições adventistas de 
ensino fundamental, médio e 
superior na Divisão Norte-Ame-

ricana recentemente veio parar em minha 
mesa. Naturalmente, como reitor de 
universidade, olhei primeiro às estatísti-
cas do ensino superior, notando que em 
2006 o número de matrículas no ensino 
superior estava cerca de 300 acima do 
registrado no ano anterior, um aumento 
de aproximadamente 1,3 por cento. O 
release incluía as costumeiras desapro-
vações – que o relatório era incorreto e 
não contava toda a história. Verifi quei os 
números da Andrews University e desco-
bri que estavam essencialmente corre-
tos, afi nal, eram relatados pela própria 
instituição!

Mesmo antes de o relatório ser 
divulgado, eu havia sido abordado por 
várias pessoas que alegavam ter revisado 
algumas dessas estatísticas e parabeniza-
vam a Andrews por estar indo tão bem, 
observando que a matrícula da universi-
dade parecia ter aumentado novamente 
em 2006-2007. Eu lhes agradeci, mas 
a conversa me incomodou. Permita-me 
explicar por quê.

Os números de matrícula são 

importantes indicadores de êxito, mas 

com certeza não são os únicos.

o número de leitos, ou ações de mercado 
alcançadas pelas várias unidades ou de-
partamentos, tais como cirurgia, obstetrí-
cia/ginecologia, emergência, cardiologia, 
etc. A rentabilidade é outro importante 
indicador. O hospital ganha dinheiro 
sufi ciente para possuir o equipamento 
de diagnóstico mais moderno e atrair 
os melhores especialistas? No entanto, 
igualmente importante é a competência 
dos provedores médicos ao diagnosticar 
doenças, adotar e seguir os melhores 
protocolos disponíveis para tratamentos, 
controle de infecções, redução de tempo 
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de recuperação e mortes desnecessá-
rias, e assim por diante. Futuramente, 
os reembolsos de custo de atendimento 
médico podem estar ligados à qualidade 
demonstrada e ao resultado do tratamen-
to, e vários indicadores de serviço mé-
dico eficaz em determinado hospital se 
tornarão relatório público. Tal abertura 
poderá preocupar alguns administrado-
res de hospitais, mas darão aos pacientes 
e suas famílias um senso de confiança ao 
escolher um provedor médico.

Escolas e faculdades provavelmente 
enfrentarão o mesmo teste. As escolas de 
ensino médio e colégios estão realmen-
te preparando seus formandos para ser 
bem-sucedidos na faculdade? Os alunos 
podem facilmente transferir créditos de 
uma instituição para outra? As facul-
dades oferecerão créditos pelo conhe-
cimento ou competência demonstrada 
que corresponda às suas expectativas 
divulgadas? Os alunos do ensino supe-
rior podem realmente se formar em qua-
tro anos? Adquirem os valores morais e 
espirituais que eles e seus pais buscam? 
Recebem o que o catálogo da escola pro-
mete? Recebem bons valores educacio-
nais pelo dinheiro gasto? Estas perguntas 
são feitas não apenas por pais preocupa-
dos que têm que pagar a mensalidade da 
escola, mas também por funcionários, 
líderes nacionais, legisladores, e outras 
pessoas preocupadas com a economia, 
compromisso civil, integridade pessoal 
e profissional, e responsabilidade social 
e familiar de nossos formandos. Com 
certeza, estas importantes perguntas 
não podem ser respondidas apenas pela 
estatística de matrícula. No entanto, os 
educadores e administradores precisam 
lidar com essas inquietações.

A história de nossas escolas, 
colégios, e faculdades vai além 
de estatísticas de matrícula

Então, quão bem estão nossas esco-
las, colégios e faculdades? Quão bem 
preparados estão nossos formandos para 
cumprir as expectativas da sociedade e 
da igreja? O nosso sistema educacional 
está sendo bem-sucedido em sua missão? 
As estatísticas de matrículas sozinhas 
não respondem a essas perguntas. As 
exigências das agências de reconheci-
mento ajudam a garantir qualidade, mas 
não tanto quanto podemos pensar. Como 
respondemos a essas perguntas?

Só o pensamento de estar fazendo 
essas perguntas e então publicar os re-
sultados para que todos vejam parece ser 
uma invasão de privacidade. E no caso 

Oportunidades de pesquisa universitária em vários campos da ciência podem prover aos universitários 
adventistas uma vantagem adicional.

de nossas escolas e faculdades, alguns 
podem considerar tal escrutínio uma 
violação da cláusula de separação na 
Declaração de Direitos dos Estados Uni-
dos. Essa objeção, no entanto, não será 
suficiente, pois na realidade educamos 
nossos alunos para servir tanto à igreja 
como à sociedade e, por isso, temos que 
cumprir as expectativas educacionais 
de ambas. Na verdade, quase todos 
os nossos cursos profissionais devem 
preparar nossos formandos para serem 
aprovados nos exames para licenciamen-
to ou registro antes de poderem exercer 
sua profissão (ex.: exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil/OAB). Não educa-
mos nossos jovens num vácuo, mas para 
que todo o mundo veja. Então, o que o 
mundo vê quando olha para nós? Quão 
bem estamos indo?

Tendo trabalhado muitos anos no 
ensino superior adventista, observei 

algumas coisas. Creio que estamos 
fazendo várias coisas muito bem, mas 
raramente as relatamos de modo sério 
e científico. As escolas tendem a fazer 
grandes declarações, por vezes até exa-
geradas, em seu material promocional. 
Não sei quão verdadeiras algumas dessas 
declarações de propaganda são, mas sei 
que tenho inúmeras dúvidas quanto a 
muitas alegações de relações públicas e 
marketing dos fabricantes de automóveis 
em relação aos seus produtos. Já dirigi os 
carros e eles não são tão bons assim! E 
sei que nem todos os hospitais oferecem 
o melhor cuidado em todas as áreas de 
serviço. Se assim o fizessem, por que os 
médicos encaminhariam pacientes com 
graves problemas de saúde para institui-
ções especializadas? Alegações de re-
lações públicas são provavelmente úteis 
para tornar os possíveis alunos cientes 
do que oferecemos, mas não garantem 
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que estamos nos desempenhando bem. 
Então, o que pode garantir?

Aqui estão algumas coisas que po-
demos descobrir sobre o nosso sistema 
de ensino superior (vou limitar minhas 
sugestões ao nível superior, pois é o que 
mais conheço). Creio que muitas delas 
mostrarão que estamos bem.

Quantos de nossos alunos têm se 
dedicado ao serviço enquanto matri-
culados? Seria comovente e inspirador 
calcular esta realização. Formas de 
serviço incluiriam não apenas algo como 
estudantes missionários e participantes 
de força-tarefa, mas também serviço 
tutorial, evangelismo, e ministério estu-
dantil local. O relatório seria objeto de 
inveja em muitas escolas.

Quão bem os professores adventistas 
inspiram os alunos a se desempenharem 
com êxito? Poderíamos mostrar até que 
ponto eles inspiram a atuação dos alu-
nos. Nossas instituições não são muito 
seletivas quanto à admissão de alunos, 
mas a qualidade do nosso “resultado” é 
melhor do que a nossa “entrada” suge-
riria. O ensino de ciências na Andrews 
chamou a atenção da National Science 
Foundation (NSF) [Fundação Nacio-
nal de Ciências] exatamente por esta 
razão. Como podemos alcançar êxito em 
levar tão longe um grupo relativamente 
comum e muito diverso de alunos em 
quatro anos de estudo de ciências – mais 
longe que algumas faculdades de elite? 
Subvenções da NSF para estudar este 
fato estão sendo providas e esperamos 
que o relatório seja impressivo e instruti-
vo para educadores em toda a nação. 

Quantos dos novatos iniciam o pro-
grama do segundo ano em seu segundo 
ano de estudo? Como esta porcentagem 
se compara à de outras faculdades? Se 
estamos melhor que a média, como 
estamos lidando com essa situação, e se 

trabalhem durante o curso e precisem 
fazer menos matérias, não seria melhor 
e mais barato para eles se pudessem 
concluir o curso em quatro anos com 
o devido aconselhamento acadêmico e 
currículo designado para ser completado 
em quatro anos de estudo? O custo da fa-
culdade, aluguel, pensão, livros e outras 
despesas sem o desconto de bolsas de 

não estamos, que podemos fazer para 
melhorar essa importante estatística?

Quantos dos nossos estudantes uni-
versitários se formam em quatro anos? 
Nos Estados Unidos, estudantes em 
faculdades públicas geralmente levam de 
cinco a seis anos para se formar. Não sei 
quão bom seria o nosso relatório nesta 
área. Mas a menos que nossos alunos 

Fusion, o culto mensal de sexta à noite na Andrews University, salienta a rica diversidade que os alunos 
experimentam no campus adventista.

Os números de matrícula de escolas 

e faculdades, como as ações de 

mercado na indústria automobilística, 

podem ser fracos indicadores de 

qualidade, estabilidade econômica, 

ou contribuições ao bem comum.
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estudo em instituições religiosas particu-
lares nos Estados Unidos fica em aproxi-
madamente US$25 mil por ano; em fa-
culdades seletivas, o custo pode exceder a 
US$35 mil por ano. Na verdade, tem sido 
comprovado que levar quatro anos para 
se formar em faculdade adventista custa 
muito menos que cinco ou seis anos em 
outras instituições, considerando o custo 
e o ganho perdido de anos adicionais de 
estudo.

Quão preparados estão nossos forman-
dos para ingressar em escolas profissio-
nais (tais como medicina e direito), ou 
outro curso de pós-graduação? Creio que 
devido ao fato de nossas turmas serem 
pequenas e dos professores e alunos se 
relacionarem bem, nossos formandos 
serão bem-sucedidos. Se tivéssemos de 
estabelecer um programa sólido de pes-
quisa no nível superior – uma prioridade 
nacional em boas faculdades hoje em dia 
– faríamos ainda melhor. Um bom rela-
tório sobre este empreendimento poderia 

A encenação anual de Páscoa da Andrews University torna a história de Jesus mais real para milhares de 
espectadores e ajuda a desenvolver a fé dos alunos.

levar nossas faculdades e departamentos 
à proeminência nacional.

Finalmente, todos nós cremos que 
nossas escolas e faculdades desenvolvem 
a fé. Mas não podemos ter certeza disto 
a menos que o mostremos de alguma 
forma. Ajudar nossos alunos a desenvol-
verem sua fé aos centímetros será mais 
importante do que aumentar nosso núme-
ro de matrícula às dezenas, e creio que o 
mundo inteiro ficaria boquiaberto ante tal 
perspectiva. Não podemos mostrá-lo?

Conclusão
Logicamente, creio que o número de 

matrícula deve continuar a crescer, e 
espero receber um relatório positivo a 
cada ano. Afinal, nosso orçamento depen-
de disto! Mas gostaria de aconselhar que 
não cheguemos à conclusão de que esta-
mos indo bem na educação adventista da 
pré-escola à faculdade só porque as ma-
trículas estão aumentando. A educação 
cristã também precisa ser “boa educação” 

em todos os sentidos e precisamos ser 
capazes de mostrar isso. Pensando bem, 
seria até mesmo possível para nós ofere-
cermos uma educação cristã “não muito 
boa” ou “mais ou menos”? Isto pareceria 
uma contradição. Se ousamos chamá-la 
de educação cristã, nossa educação deve 
ser de primeira classe!

Niels-Erik An-
dreasen é o reitor da 
Andrews University 
em Berrien Springs, 
Michigan, EUA. 
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C
omo os professores adventistas 
do sétimo dia do ensino médio 
compreendem o conceito de 
integrar a fé ao ensino? Até que 
ponto estão praticando a inte-

gração da fé? Que problemas os impedem 
de praticá-la efi cientemente? Estão os 
professores de ensino médio cientes dos 
recursos para o currículo adventista? 
Quais eles têm usado e quão efi cazes os 
consideram? Qual é o melhor modo de 
oferecer os recursos necessários?  Como 
a conscientização, o uso e as necessi-
dades de recursos mudaram desde a 
primeira pesquisa mundial de professores 
adventistas de ensino médio em 1997?

Para responder a essas perguntas, o 
Departamento de Educação da Associa-
ção Geral subsidiou uma avaliação das 
necessidades de currículo dos professores 
adventistas do sétimo dia. O Curricu-
lum and Instruction Resource Center 
Linking Educators (CIRCLE) [Centro 
de Recursos de Currículo e Instrução 
Unindo Educadores], patrocinado pelo 
Departamento de Educação da Divisão 
Norte-Americana, pesquisou 265 escolas 
adventistas de ensino médio, metade das 
escolas constantes na listagem do Year-
book Adventista de 2005. As respostas 
foram coletadas através de carta, e-mail, 
fax e on-line, nos idiomas inglês, francês, 
espanhol e português. Para determinar 
como a percepção da integração da fé e Glynis Bradfi eld, Pretoria Gittens-St. Juste e Jerome Thayer

Avaliação das 
Necessidades do 

Currículo Adventista
Uma Pesquisa Global com Professores do Ensino Médio

a conscientização, uso e necessidades de 
recursos mudaram em oito anos, muitas 
das perguntas da pesquisa de 1997 de 
Paul Brantley com 450 professores do en-
sino médio em mais de 50 países,1 foram 
incluídas na pesquisa de 2005.2

Um Perfi l dos Participantes
Dos 837 participantes de 12 divisões 

mundiais, 94 por cento eram adventistas 
do sétimo dia (uma redução de cinco por 
cento em relação a 1997) com 62 por 
cento tendo sido membros da igreja por 
20 anos ou mais. Cinqüenta e cinco por 
cento tinham mais de 40 anos de idade 
(comparado com 43 por cento em 1997). 
Quarenta por cento tinham 1-10 anos de 

experiência de ensino (abaixo dos 50 por 
cento em 1997). Trinta e nove por cento 
eram mulheres (um aumento de cinco por 
cento comparado com 1997), e 87 por 
cento possuíam graduação ou certifi cação 
na área pedagógica em sua região. Foi 
pedido aos participantes que indicassem 
sua principal área de ensino, bem como 
outras atribuições. Ambas estão mostra-
das no Gráfi co 1.

A proporção de professores adventistas 
de ensino médio que disseram que com-
pletaram seus estudos em uma faculdade 
ou universidade adventista diminuiu de 
62 por cento em 1997 para 53 em 2005. 
Mas em 2005, quase três quartos dos 
319 participantes que haviam freqüenta-
do escolas adventistas de ensino médio 
haviam continuado seus estudos universi-
tários em uma faculdade ou universidade 
adventista. Setenta e um por cento dos 
professores que freqüentaram escolas 
não adventistas de ensino médio tam-
bém se matricularam em universidades 
não adventistas. A mesma porcentagem 
foi encontrada ao comparar o tipo de 
instituição em que concluíram a gradua-
ção e pós-graduação. Estas descobertas 
sugerem que maior apoio para a educa-
ção adventista em níveis fundamental e 
médio pode ser a melhor estratégia de 

Estão os professores de ensino médio 

cientes dos recursos para o currículo 

adventista? Quais eles têm usado e 

quão efi cazes os consideram?
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em colocar a filosofia educacional adven-
tista em prática e gostaria de treinamento 
no trabalho, líderes educacionais fariam 
bem em investir em treinamento regular 
e prático do IFE para professores nas 
escolas.

Práticas da Integração da Fé
Até que ponto os professores do ensino 

médio estão integrando a fé, e como es-
tão fazendo isto? Noventa por cento dos 
participantes indicaram que viver uma 
vida cristã é o principal modo de inte-
grarem a fé ao ensino. Uma porcentagem 
semelhantemente elevada variando entre 
80 por cento dos professores de música 
ou artes a 98 por cento dos professores 
de Bíblia, disseram que freqüentemente 
discutem valores cristãos em suas aulas. 
Estas descobertas coincidem com as de 
um estudo qualitativo de 262 diretores, 
capelães, professores e alunos de 19 
escolas adventistas de ensino médio na 
Divisão Sul do Pacífico. Neste estudo, os 
professores na maioria das vezes cita-
ram o exemplo pessoal como principal 
estratégia para ensinar valores e idéias 
cristãs.4

Enquanto 85 por cento dos professo-
res executam alguns de seus planos para 
integrar a fé às suas aulas, apenas 58 por 
cento concordaram que a maioria das 
aulas que dão faz referência específica a 
idéias e temas bíblicos. Isto variou muito 
de acordo com a principal designação de 
ensino dos participantes, como é demons-
trado no Gráfico 2.

Cinqüenta e oito por cento dos profes-
sores disseram que estariam dispostos a 
compartilhar como integram fé ao seu 
ensino em seminários, indicando que 
uma porcentagem um pouco maior já era 
praticante. Enquanto 61 por cento dos 

marketing para faculdades e universida-
des adventistas.

Percepções Quanto à Integração 
da Fé

Uma das principais ênfases da edu-
cação adventista é a integração da fé 
ao ensino (IFE). Rasi define este termo 
como “um processo deliberado e sistemá-
tico de abordar todo o empreendimento 
educacional – tanto curricular como co-
curricular – de um ponto de vista cristão. 
Em um ambiente adventista do sétimo 
dia, seu alvo é garantir que ao concluírem 
seus estudos os alunos tenham livremen-
te interiorizado valores bíblicos e uma 
visão de conhecimento, vida e destino 
baseados na Bíblia, centralizados em 
Cristo, voltados ao serviço e direciona-
dos ao Reino de Deus.”3 Setenta e nove 
por cento dos participantes disseram que 
compreendem o termo integração da fé. 
Setenta e dois por cento discordam da 
afirmação “é difícil integrar a fé bíblica 

nas matérias que ensino”, e setenta e nove 
por cento indicaram que fazer planos 
conscientes para integrar a fé ao ensino é 
um alvo realista.

Oitenta e quatro por cento dos parti-
cipantes disseram que querem conhecer 
mais sobre a integração da fé. Três quar-
tos desses professores estavam interessa-
dos em receber treinamento sobre como 
ensinar de um ponto de vista adventista. 
Setenta e quatro por cento dos profes-
sores com graduação ou certificação 
disseram que gostariam de tal treinamen-
to. Até mais professores sem graduação 
ou certificação (84 por cento) indicaram 
que gostariam de receber treinamento 
no trabalho. Enquanto 85 por cento dos 
professores disseram que a administração 
de suas escolas encoraja a integração da 
fé, apenas 47 por cento indicaram que 
o ministério local de educação os havia 
preparado para integrar a fé ao ensino. Já 
que a maioria dos professores de ensino 
médio participante expressou interesse 

Línguas ou Literatura

Matemática, Física ou Química

História

Bíblia

Biologia

Administração ou Tecnologia

Música, Artes

Educação Física

Bíblia

História

Línguas ou Literatura

Biologia

Educação Física

Música ou Artes

Administração ou Tecnologia

Matemática, Física, ou Química

[As] descobertas [da avaliação] 

sugerem que maior apoio para a 

educação adventista em níveis 

fundamental e médio pode ser a 

melhor estratégia de marketing 

para faculdades e universidades 

adventistas.

Gráfico 1

Participantes da Avaliação de Professores em 2005
Principal       Adicional

Porcentagem

Gráfico 2

Aulas Referindo-se a Temas Bíblicos em 2005

Porcentagem

Área Principal  
de Ensino
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participantes disseram que regularmen-
te integram a fé ao ensino, as respostas 
variaram de acordo com a área de ensino, 
de 46 por cento entre os professores de 
música ou artes a 79 por cento entre os 
professores de Bíblia.

Percepções da definição de integração 
da fé e de como ensiná-la de um ponto 
de vista global adventista foram seme-
lhantes nos estudos de 1997 e 2005. A 
observação de Brantley em 1997 ainda 
permanece: “Ao mesmo tempo em que os 
professores de um modo geral apóiam o 
conceito de integrar a fé ao ensino, uma 
pequena maioria relata que o incorpora 
de modo significativo em seus planos de 
aula.”5

Respostas qualitativas à pesquisa de 
2005 ecoam a recomendação da pesqui-
sa da Divisão do Sul do Pacífico que os 
professores poderiam verbalizar de modo 
mais claro sua visão global adventista e 
usar de modo mais deliberado estratégias 
para ensinar valores e idéias.6 Um estudo 
longitudinal de professores individuais 
pode prover mais informação sobre como 
os professores progridem através dos 
níveis da implantação deliberada dos 
planos de integração da fé propostos por 
Korniejczuk.7 Tal estudo poderia ajudar 
a guiar o desenvolvimento de currículos 
de treinamento antes do trabalho e no tra-
balho que modela e motiva a integração 
bíblica e o ensino de um ponto de vista 
adventista.

Obstáculos Percebidos Quanto à 
Integração da Fé Bíblica

Nem sempre é fácil ensinar de acordo 
com um currículo distintamente adven-
tista. O estudo investigou até que ponto 
vários fatores afetam negativamente a 
habilidade dos professores de integrarem 
a fé ao ensino. Descobertas para os 12 
itens, incluídas em ambos os estudos, são 
mostradas no Gráfico 3.

Em 1997, participantes marcaram 
itens que consideravam um problema. Em 
2005, tinham três opções das quais esco-
lherem: um problema real, um problema 
relativo, ou nenhum problema. O estudo 
de 1997 entrevistou professores de cinco 
áreas de ensino em algumas escolas, ao 
passo que o estudo de 2005 convidou 
todos os professores para participarem. 
Embora essas diferenças possam ser res-
ponsáveis por alguma variação, é digno 
de nota o fato de que em 2005, 10 dos 15 
fatores relacionados foram percebidos 
pela maioria dos participantes como sen-
do um problema. A boa notícia é que três 
dos fatores que mais afetavam de modo 
negativo às percepções dos professores 
– falta de bom material de ensino sobre 
a IFE (74 por cento), falta de material de 
biblioteca (69 por cento) e treinamento 
para ensinar a visão mundial (66 por 
cento) – podem ser facilmente encontra-
dos através do CIRCLE, uma câmara de 
compensação de recursos educacionais 
adventistas que une educadores de todos 

Porcentagem

Gráfico 3

Fatores que Causaram um Impacto Negativo na Integração da Fé ao Ensino

% Um Problema em 1997        % Um Problema Relativo ou Real em 2005

Falta de boa fé ao integrar materiais de ensino
Pouco ou nenhum tempo para preparar

Falta de materiais de referência na biblioteca
Falta de treinamento na visão global adventista

Falta de interesse dos alunos no ensino integrando a fé
Livros didáticos não apóiam a visão global adventista

Falta de compreensão de como integrar a fé
Falta de currículo da Divisão ou União da minha matéria

Dificuldade para integrar a fé em minha matéria
Professores não compreendem por que a IFE é importante

O governo controla o currículo
Pouco apoio da liderança para integrar a fé

Enfoque nos exames do governo
Poucos recursos de ensino adventista em meu idioma

A escola não promove a integração da fé ao ensino

Oitenta e quatro por cento dos 

participantes disseram que querem 

conhecer mais sobre a integração 

da fé.
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do Norte. A falta de tempo foi um proble-
ma para 70 por cento dos professores em 
2005, mais do que o dobro do resultado 
em 1997. Nove comentários qualitativos 
citaram a designação dos professores 
para atividades extracurriculares, escala 
de horários e salário baixo (causando a 
necessidade de trabalho adicional) como 
razões para a falta de tempo. A dificuldade 
para a integração da fé às áreas específicas 
do ensino foi notada como problema para 
54 por cento dos participantes em 2005, 
comparado a 11 por cento dos professores 
em 1997.

Novas Maneiras Para Distribuir 
Recursos da Educação Adventista

Como os recursos podem ser melhor 
distribuídos? Quase todos os recursos 
relacionados estavam mais prontamente 
disponíveis em 2005 do que em 1997, 
como mostra o Gráfico 4. Em 2005, foi 
perguntado aos professores de ensino 
médio se recursos estavam prontamente 
disponíveis sempre, às vezes, ou nunca 
(o gráfico combina as respostas “sempre” 
e “às vezes”). Em 1997, foi pedido aos 
participantes que marcassem os itens que 
estavam disponíveis a qualquer momento 
que desejassem usá-los em seu ensino.

Em 2005, perto de 70 por cento de 
todos os professores de ensino médio 
tinham acesso à Internet às vezes ou 
sempre. As quatro divisões sem acesso 
confiável a fax, e-mail, ou Internet rela-
taram também acesso limitado a quase 
todos os outros recursos relacionados. O 
aumento dramático do acesso à Internet 
sugere que este será um meio cada vez 
mais eficaz de se distribuir recursos 
de integração de fé aos professores de 
ensino médio.

Distribuição Otimizada de 
Recursos É Essencial

Após receberem uma lista de 14 recur-
sos, foi perguntado aos participantes que 
recursos realmente usavam para integrar 
a fé bíblica ao ensino, e quão úteis eles os 
consideravam. Sessenta e sete por cento 
dos participantes haviam usado livros8 
sobre a educação adventista, filosofia e 
valores. Todos os outros recursos foram 
usados por menos da metade dos que 
responderam a estas perguntas, com 
variações regionais consideráveis. O 
Gráfico 5 mostra uma melhora no uso dos 
nove recursos que apareceram em ambas 
as pesquisas. Para melhor usar grandes 
investimentos no desenvolvimento de 
ferramentas de integração bíblica para os 
professores, são essenciais planos espe-

Gráfico 4

Acesso dos Professores aos Recursos

% dos que responderam Sim em 1997        % dos que responderam Às vezes ou Sempre em 2005

Livros-texto dos alunos

Bíblia

Computador

Fotocopiadora

Televisão

Internet

Retroprojetor

Máquina de Fax

Enquanto 85 por cento dos 

professores executam alguns de 

seus planos para integrar a fé às 

suas aulas, apenas 58 por cento 

concordaram que a maioria das aulas 

que dão faz referência específica a 

idéias e temas bíblicos.

os níveis e regiões do mundo. Aumen-
tar a conscientização sobre o CIRCLE, 
incentivar a partilha de recursos e a dis-
tribuição on-line de currículos adventis-
tas e outros materiais de ensino poderia 
dramaticamente mudar estes resultados 
em um futuro bem próximo.

Quase dois terços dos participantes dis-
seram que a falta de interesse dos alunos 
no ensino integrado à fé era um problema 
em 2005, comparado com apenas 17 por 
cento em 1997. A ênfase nos exames 
nacionais, o controle governamental do 
currículo, e poucos recursos adventistas 
na língua local foram percebidos como 
problema por dois terço dos professores 
em todas as divisões, excluindo a América 
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Como Integrar a Fé ao Ensino

Professores interessados na integração da fé ao ensino abordam suas matérias de um 
ponto de vista mundial bíblico cristão, descobrindo em sua matéria os temas e assuntos que 
naturalmente lhe permitem fazer uma conexão explícita entre o conteúdo curricular, por um 
lado, e a fé, crenças e valores cristãos, por outro. Os professores salientam essas conexões 
em seus planos de aula, seminários, tarefas dos alunos, discussões em classe, perguntas 
de reflexão nas provas, e outras experiências de ensino, com o objetivo de levar o aluno a 
desenvolver sua própria visão bíblica de conhecimento, valores, propósito de vida e destino.

Administradores educacionais interessados em promover a integração da fé ao ensino 
movimentam um contínuo plano em todo o campus que envolve tanto os professores e 
funcionários em selecionar as crenças e valores que a instituição deseja transmitir aos alunos 
– baseados na declaração de missão e visão institucional – designando responsabilidades, 
provendo os recursos necessários, envolvendo toda atividade curricular e cocurricular, ava-
liando a eficácia do plano, e fazendo os ajustes necessários. Este plano unificado ajuda admi-
nistradores a apoiar iniciativas e programas que promovem a transmissão dessas crenças e 
valores, e também não enfatizar ou descartar as atividades que são contraprodutivas.

Humberto M. Rasi
http://www.aiias.edu/ict/ifl_definition.html

cíficos para a distribuição e promoção de 
recursos e para treinamento no trabalho.

Recursos Usados,  
Considerados Úteis

Quão eficazes os professores conside-
ram os recursos que utilizam? Sessenta e 
nove a 92 por cento dos participantes que 
realmente usaram os recursos relaciona-
dos os classificaram como sendo úteis ou 
muito úteis, como demonstra o Gráfico 
6. O estudo Profile 2004 de professores, 
administradores educacionais e educado-
res da Divisão Norte-Americana revelou 
descobertas semelhantes entre os que re-
almente usavam as diretrizes do currículo 
da divisão, considerando que são fáceis de 
ser usados e que refletem razoavelmente a 
filosofia adventista da educação.9

De modo notável, “pessoas que 
compartilharam as suas idéias de IFE” e 
“grupos de professores que compartilha-
ram idéias de IFE”, embora disponíveis a 
apenas metade dos professores em 2005, 
foram considerados úteis ou muito úteis 
por 86 e 92 por cento dos professores que 
experimentaram este apoio. Aconselha-
mento e treinamento com idéias práticas 
que funcionam são importantes para 
melhorar a habilidade dos professores 
compartilharem a visão global adventista.

Foi perguntado aos professores que não 
haviam usado os recursos relacionados, 
quais dos mesmos 14 artigos seriam úteis 
se estivessem disponíveis. A maioria deste 
grupo disse que cada item seria útil ou 
definitivamente útil se estivesse disponí-
vel, com a maior porcentagem de respos-
tas positivas nas divisões com os menores 

recursos. Mais de dois terços (66 a 74 
por cento) destes professores disseram 
que livros didáticos, softwares, planos de 
aula, guias curriculares, apresentadores e 
grupos de professores que compartilham 
idéias, seminários no trabalho e Websites 
seriam úteis.

Recomendações
Estabelecer escolas de excelência, 

voltadas à redenção,10 “exige os mais fiéis 
e dedicados trabalhadores e os melhores 
métodos de trabalho a fim de que uma for-
te influência para Cristo e a verdade seja 
constantemente exercida.”11 A despeito dos 

problemas acima relacionados, professores 
de ensino médio disseram que treina-
mento e recursos para preparar os alunos 
para viver a fé adventista seriam úteis se 
estivessem disponíveis. Portanto, admi-
nistradores educacionais e professores são 
encorajados a:

1. Re-enfatizar a função do ensino 
médio em prover alunos para a educação 
superior adventista;

2. Promover o uso dos campi universi-
tários adventistas ao orientar professores 
de ensino médio quanto à filosofia da edu-
cação adventista, e como ambiente para a 
educação contínua;

Gráfico 5

Porcentagem de Participantes Usando os Recursos Relacionados
% usando em 2005                                % usando em 1997

Livros sobre educação/filosofia/valores adventistas
Pessoas que compartilharam idéias sobre a IFE

Grupos de professores que compartilharam idéias sobre a IFE
Revista de Educação Adventista

Diretrizes de currículo da Divisão/União
Revistas profissionais sobre IFE, moralidade e filosofia da educação

Livros didáticos que integram a fé em sua área de ensino
Modelo de plano de aula com idéias sobre a IFE

Revistas de educação da Divisão/União
Seminários da Associação Geral/Divisão/União sobre fé e ensino

Outros Websites com idéias sobre a IFE sem ser o CIRCLE
Materiais adventistas no Website do CIRCLE

Estruturas Secundárias da Divisão Sul do Pacífico
Software para computador com idéias para ensinar a IFE
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3. Unir globalmente a certificação e o 
credenciamento de professores de ensino 
médio ao treinamento e comprometimento 
para o aumento da integração da fé;

4. Desenvolver e implementar um 
processo e currículo IFE de preparo de 
instrutores;12

5. Estabelecer uma rede adventista de 
aconselhamento para que colegas edu-
cadores em vários níveis possam regu-
larmente partilhar idéias e métodos para 
integrar a fé às suas disciplinas; e

6. Usar de modo eficaz a tecnologia 
disponível para disseminar importantes 
recursos da educação adventista e ajudar 
a desenvolver e a comercializar atraentes 
pacotes de ensino para computadores ou 
oportunidades de educação à distância 
para preparar professores adventistas para 
continuar o ministério educacional de 
Jesus Cristo.

Glynis Bradfield, 
Principal Investiga-
dora, é a diretora do 
CIRCLE (circle.adven-
tist.org), localizado na 
Andrews University, 
em Berrien Springs, 
Michigan, EUA. Preto-
ria Gittens-St. Juste é 
candidata ao doutorado 
e assistente de pesquisa 
na Escola de Pedagogia da Andrews University. 
Jerome Thayer, Ph.D., é o Diretor do Centro de 
Serviços de Estatística da Andrews University.
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rently Action Guide for Teachers (Jossey-
Bass, 2003), escrito por Michael Gurian 
e Arlette Ballew, revisa pesquisas atuais 
sobre a mente e fornece abundantes infor-
mações com evidência psicológica quanto 
à fonte da diferença nos sexos. Fornece 
também uma variedade de interessantes 
estratégias pedagógicas que professores de 
pré-escola até o ensino médio podem usar 
em suas salas de aula. Algumas de suas 
conclusões relacionadas aos sexos são 
descritas abaixo.

Pesquisa Sobre Meninas
• O corpus collasum que permite a 

comunicação entre o hemisfério esquerdo 
e o direito do cérebro é 20 por cento maior 
nas meninas. Isto pode signifi car que elas 
podem usar mais vocabulário verbal.

• Meninas absorvem informação com 
mais efi cácia através do tato.

• Meninas lembram melhor de nomes e 
rostos em situações sociais e em relacio-
namentos.

• Meninas são freqüentemente mais ver-
bais e mais práticas em tarefas múltiplas.

• Meninas sentem emoções mais cedo, 
o que favorece a discussão e solução mais 
imediata de problemas.

• Meninas freqüentemente precisam sair 
do concreto e específi co para desenvolver 
conceitualizações.

• Meninas trabalham melhor em grupo 
e em salas com pouca iluminação.

Pesquisa Sobre Meninos
• Meninos são freqüentemente con-

V. Bailey Gillespie

Meninos e Meninas 
Crescendo em 
Direção a Deus
A

o ler uma recente notícia do Cen-
ter on Alcohol Marketing and 
Youth (Centro Sobre Propaganda 
de Álcool e Jovens) da George-
town University em Washington, 

DC, EUA,1 a equipe do estudo Value-
genesis fi cou surpresa ao descobrir que 
não mais existe diferença do consumo de 
bebida entre os dois sexos nas escolas pú-
blicas. Quando alunos de escolas públicas 
foram questionados sobre o uso de bebida 
alcoólica durante os últimos 30 dias, mais 
meninas de 8ª série disseram que haviam 
consumido álcool (cerca de 18% entre os 
meninos e 19% entre as meninas). Além 
disso, mais meninas de 1º ano do ensino 
médio que meninos relataram embriagar-
se (34% entre os meninos e 39% entre as 
meninas). Ao estudar essas estatísticas 
alarmantes, a equipe do Valuegenesis se 
preocupou com os meninos e meninas 
adventistas nas escolas da igreja.

Devido à atual tendência de meninas se 
envolverem mais em comportamentos de 
risco, será que nossos dados demonstra-
riam os mesmos resultados? E ao refl etir 
sobre as questões maiores em nossa pes-
quisa, será que existem implicações para 
o desenvolvimento da fé, ao comparar a 
vida religiosa de meninos e meninas? Que 
podemos aprender?

Teorias do Desenvolvimento da Fé
Sabemos bastante sobre como a mente 

de meninos e meninas se desenvolve e as 
implicações para a teoria educacional, por 
isso, através de abstração, podemos tam-
bém fazer suposições quanto ao desenvol-
vimento da fé.

O livro The Boys and Girls Learn Diffe-

siderados como melhores em raciocínio 
espacial e abstrato, mas têm a tendência de 
precisar de evidências claras.

• Meninos são incapazes de realizar 
tarefas múltiplas.

• Durante a puberdade, meninos são 
freqüentemente mais agressivos e estimu-
lados ao pensamento abstrato.

• Quando estão fi sicamente ativos, 
meninos são mais competitivos.

• Meninos têm a tendência de explodir 
fi sicamente para liberar emoções reprimidas.

• Meninos pensam em um modo de re-
solver um problema; então, freqüentemen-
te trabalham sozinhos para resolvê-lo.

• Meninos preferem trabalhar indepen-
dentemente.

• Meninos tendem a precisar de voz 
mais forte do que mais suave.

• Meninos trabalham melhor em salas 
bem iluminadas.

Sabemos bastante sobre como a 

mente de meninos e meninas se 

desenvolve e as implicações para 

a teoria educacional, por isso, 

através de abstração, podemos 

também fazer suposições quanto ao 

desenvolvimento da fé.
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• Meninos geralmente precisam de mais 
espaço físico no qual trabalhar.2

Educadores religiosos podem aprender 
muito com esta pesquisa e suas implica-
ções. Outras pesquisas ajudam a aumentar 
nossa compreensão sobre como a fé se 
desenvolve. Pesquisadores sobre a teoria 
do desenvolvimento da fé têm pensado, há 
muito tempo, sobre essas diferenças, e o 
estudo Valuegenesis3, da Divisão Norte-
Americana, compartilhou anteriormente 
em nossas publicações alguns esclareci-
mentos e implicações sobre as diferenças 
dos sexos.

Teoristas como James Westerhoff4 e 
James Fowler5 representam duas posições 
teóricas sobre como a fé se desenvolve. 
Estas pesquisas, juntamente com minha 
pesquisa sobre o desenvolvimento da fé6, 
mostram que devido à extensão e comple-
xidade da experiência humana, nenhuma 
teoria sozinha é suficiente para explicar 
tudo. Parece que muita coisa se passa com 
os jovens ao explorarem sua fé pessoal 
e experimentarem a compreensão de sua 
igreja e escola sobre como deve ser o 
reino de Deus, no processo de crescer para 
serem indivíduos completamente maduros 
com sua própria experiência de fé.

Devemos, portanto, antecipar algumas 
diferenças entre meninos e meninas à 
medida que crescem em seu relaciona-
mento com Deus. Talvez exista algo que 
possamos aprender com essas descober-
tas. Mas primeiro, vamos nos certificar 
de que realmente entendemos como a fé é 
nutrida.

Teorias do Desenvolvimento da Fé
Westerhoff declara que a fé é mais bem 

compreendida como sendo a percepção ou 
consciência da abundante graça de Deus. 
Em resposta, a fé se torna parte da vida 
humana. Em certo sentido, ela é completa 
desde o início. Crianças pequenas a pos-
suem. No entanto, ela cresce como uma 
árvore – da semente ao rebento – e então, 
ao tamanho completo. Para Westerhoff, 
o desenvolvimento da fé é uma mudan-
ça de estilo ou costume à medida que as 
pessoas amadurecem.7 Isto significa que 
devemos esperar que os jovens vejam sua 
vida religiosa de diferentes modos, e que 
esta compreensão mude com o passar do 
tempo. Espere, celebre e veja a mudança. 
Diferenças entre os sexos estão relaciona-
das ao desenvolvimento físico, emocional 
e espiritual normal. Embora tanto meninos 

como meninas experimentem o mesmo 
tipo de desenvolvimento na fé, isso pode 
ocorrer em diferentes momentos.

Fowler, em contraste com Wester-
hoff, vê a fé em estágios que representam 
mudanças no modo como as pessoas 
organizam as experiências da vida em 
uma realidade que é coerente e significa-
tiva para elas. Ele vê o desenvolvimento 
como um processo gradual de construção 
e reconstrução conforme elas se desenvol-
vem em direção a esta visão de mundo.8 

A implicação é que a fé deve se mover re-
gularmente através de estágios, mas pode 
não acontecer assim por algumas razões. 
Ele não gasta muito tempo falando sobre 
as diferenças entre meninos e meninas; 
preocupa-se mais com a maneira em que 
a visão religiosa de mundo é influenciada 
pelas percepções e pela falha em progredir 
a estágios mais elevados.

Eu prefiro considerar a fé como uma ex-
periência pessoal completa com Deus, em 
vez de um modo intelectual de construir o 
mundo. Isso significa que as situações da 
vida são infundidas com a possibilidade de 
ver Deus nos vários estágios de desenvol-
vimento. Essa experiência provê momen-
tos práticos, funcionáveis quando pode-
mos intensificar o desenvolvimento da fé. 
É importante, então, realmente conhecer-
mos “a quem” ensinamos, bem como o 
que estamos tentando seguir como modelo 
ou explorar com os alunos. Assim, como 
colaboradores do Espírito Santo, podemos 
enriquecer as experiências dos jovens para 
que suas decisões sobre Deus possam ser 
melhor compreendidas e facilitadas. Isso 
significa que precisamos compreender 
que meninos e meninas trazem ao cenário 
diferentes dons, habilidades e desenvolvi-
mento em diferentes momentos, e assim 
cuidadosamente estudamos os tipos de 
situações que melhor podem nutrir a fé.

Afinal, a fé é pessoal – um dom de 
Deus a nós. É nossa resposta exclusiva e 
muito pessoal à Sua maravilhosa graça. 
Como professores, podemos auxiliar 
no desenvolvimento da fé nos tornando 
sensíveis ao modo como exemplificamos 
a graça de Deus e procurando momentos 
oportunos para ensinar quando as experi-
ências da vida diária, a sala de aula ou o 
lar, motivam reações religiosas.

“Diferentes momentos, diferentes pro-
blemas, diferentes necessidades modelam 
a resposta de fé de uma pessoa e provêm 
critérios para que a teoria do estímulo e 
da educação religiosa tome a liderança e 
para que considerações metodológicas se 
tornem importantes.”9 Portanto, é de vital 
importância entendermos as diferenças su-

É importante... realmente 

conhecermos “a quem” ensinamos, 

bem como o que estamos tentando 

seguir como modelo ou explorar com 

os alunos.
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tis entre o modo como meninos e meninas 
consideram a própria fé.

Mas para que a aplicação das teorias do 
desenvolvimento da fé seja eficaz é preciso 
considerar o contexto e a extensão das ex-
periências dos jovens, quando ocorre tanto 
o ensino como o aprendizado.

O Que Já Sabemos
Muito já foi feito quanto às diferenças 

entre os sexos em relação à vida religiosa. 
Ao realizar uma pesquisa para seu livro, 
In a Different Voice, Carol Gilligan, por 
exemplo, descobriu que homens e mulhe-
res usam fundamentalmente diferentes 
abordagens para tomar decisões sobre 
o conceito religioso de moralidade. A 
abordagem masculina quanto à moralidade 
é crer que as pessoas possuem certos direi-
tos básicos, e que temos que respeitar os 
direitos dos outros. Tal moralidade é vista 
como um governador que impõe restrições 
quanto ao que se pode fazer ou não.

A abordagem feminina quanto à mora-
lidade reconhece que as pessoas têm res-
ponsabilidades para com os outros. Assim 
sendo, moralidade é um imperativo para 
cuidar dos outros. O contraste, portanto, 
de acordo com Gilligan, é que a moralida-
de masculina tem uma “orientação voltada 
à justiça”, enquanto a moralidade feminina 
tem uma “orientação voltada à responsabi-
lidade”. Ela diz: “A descoberta que agora é 
celebrada por homens de meia-idade sobre 
a importância de intimidade, relaciona-
mentos e cuidado, é algo que as mulheres 
já sabiam desde o início.”

De acordo com Gilligan, quando os 
meninos têm uma discussão durante uma 
disputa, normalmente trabalham ativa-
mente para resolvê-la. Quando as meninas 
têm uma disputa, elas param de jogar para 
proteger o relacionamento. Assim uma 
orientação voltada à responsabilidade 
provavelmente sugere um ato de cuidado; 

para os meninos, em vez disso, uma deci-
são de repressão em momentos de possível 
agressão.11

Em um comentário na Web, “Women 
and Faith: What a Journey!” Cindy Sche-
etz compartilha sua experiência, que refle-
te algumas das anotações de diários que 
recebo como tarefa em minha aula de Fé 
e Vida Religiosa na La Sierra University, 
em Riverside, Califórnia, EUA. Sheetz su-
gere três áreas em que homens e mulheres 
são diferentes: (1) As mulheres claramente 
sentem a necessidade de amizades; (2) 
As mulheres aceitam funções e respon-
sabilidades múltiplas, o que implica que 
sua fé freqüentemente deve ser flexível e 
adaptável de acordo com as necessidades e 
envolvimentos; (3) As mulheres são, com 
muita freqüência, as catalisadoras de mu-
danças no lar e na igreja.12 Esta centralida-
de da mulher no desenvolvimento da fé é 
revelada pelo estudo Valuegenesis.

Ao ser perguntado a meninos e meni-
nas, entre a 6ª série do ensino fundamental 
e a 2ª do ensino médio, quem havia sido 
a pessoa mais influente em sua vida, que 
ajudou no desenvolvimento de sua fé, 
ambos responderam que era a mãe. Os 
pais estavam na lista, mas muitas vezes, de 
acordo com o nível escolar dos participan-
tes, foram classificados em até o 10º lugar 
na lista de importância para a fé pessoal.

O Que Diz o Valuegenesis?
Ao olharmos para os dados das escolas 

de ensino médio da Divisão Norte-Ame-
ricana podemos colher alguns pontos 
interessantes deste estudo. Ao mesmo 
tempo em que parece não existir muitas 
diferenças entre os sexos na maioria das 
variáveis, há algumas.

Comportamentos de Risco e Sexo
O uso de tabaco, de álcool, beber até 

embriagar-se (cinco ou mais doses segui-
das) e furto são comportamentos de risco 
comuns entre alunos da sétima série do 
ensino fundamental até o ensino médio. É 
útil comparar os resultados da nossa pes-
quisa com os de estudos nacionais sobre 
a educação pública. Podemos claramente 
afirmar que, neste sentido, a educação 
adventista é um lugar mais seguro.

A informação do uso de tabaco entre 
alunos de escolas públicas de 7ª  e 8ª  série 
vem de uma pesquisa de 2004, realizada 
pelo Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças, e reflete pouca mudança da pes-
quisa completada em 2002.13

Em escolas públicas, cerca de 12 por 
cento dos alunos relataram o uso de 
alguma forma de tabaco. Meninos (cerca 
de 13 por cento) estavam um pouco acima 
das meninas (cerca de 11 por cento) que 
usavam algum tipo de tabaco.

Em comparação, alunos adventistas em 

Mas para que a aplicação das teorias 

do desenvolvimento da fé seja eficaz 

é preciso considerar o contexto e a 

extensão das experiências dos jovens, 

quando ocorre tanto o ensino como o 

aprendizado.



22 27:2008 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

em escolas adventistas, novamente pode-
se ver a diferença. Em todo os Estados 
Unidos, cerca de 28 por cento de alunos 
do ensino médio relataram algum tipo de 
uso de tabaco, enquanto apenas 12 por 
cento de alunos adventistas admitiram usar 
tabaco uma ou mais vezes durante o ano.

Para todos os comportamentos de risco 
pesquisados no estudo Valuegenesis (pro-
blemas e brigas na escola, roubo, uso de 
droga, álcool e tabaco), os alunos adven-
tistas tiveram uma porcentagem signifi-
cantemente mais baixa que os alunos de 
escolas públicas. Em nossa pesquisa, não 
houve diferenças significativas de sexo 
quanto ao envolvimento ou participação 
nestes comportamentos negativos. Vamos 
olhar agora à vida religiosa para ver se 
existem diferenças significativas entre 
meninos e meninas.

Maturidade da Fé  
e a Diferença Entre Sexos

Os esclarecimentos providos pela Esca-
la de Maturidade de Fé usada em todas as 
pesquisas do estudo Valuegenesis refletem 
uma vida de fé rica e em desenvolvimento, 
com profunda devoção e piedade, bem 
como preocupação para com os outros e 
compaixão pelo mundo. Tanto no projeto 1 
como no 2 do estudo Valuegenesis, as me-
ninas tiveram porcentagens mais elevadas 
de maturidade de fé do que os meninos em 

escolas adventistas tiveram uma por-
centagem mais baixa. Cerca de sete por 
cento dos estudantes de 7ª e 8ª série em 
escolas adventistas declararam que usaram 
alguma forma de tabaco uma ou mais 
vezes durante o ano de 2000. Meninos 
em escolas adventistas (cerca de oito por 
cento) tiveram maior probabilidade do que 
meninas (cerca de seis por cento) de usar 
algum tipo de tabaco.

A prática de embriagar-se durante esses 
anos, como indicado acima, está aumen-
tando nas escolas públicas, e é aqui que 
o uso pelas meninas começa a exceder ao 
dos meninos. Veja como as estatísticas 
adventistas foram comparadas com as da 
escola pública.

• De acordo com a pesquisa acima, 
26 por cento de meninos entre a 8ª série 
do ensino fundamental e o 1º ano do 
ensino médio disseram que já haviam se 
envolvido em bebedeiras uma ou mais 
vezes, enquanto 29 por cento das meninas 
admitiram ter participado deste tipo de 
comportamento de risco.

• Alunos adventistas em escolas ad-
ventistas tiveram uma porcentagem mais 
baixa em comparação com as porcenta-
gens acima. Os meninos (cerca de 13 por 
cento) tinham uma porcentagem um pouco 
maior que as meninas (9 por cento) de se 
envolverem em atividades de risco.

Lembre-se que esses são alunos do 
ensino fundamental. Comparando alunos 
da escola pública com alunos adventistas 

Gráfico 1
Porcentagens de Elevada 

Maturidade de Fé 
Valuegenesis 2

Gráfico 2

Religião Intrínseca e Extrínseca
Valuegenesis 2

6ª a 8ª Séries              Ensino Médio Intrínseca                    Extrínseca

MENINOS           MENINAS MENINOS           MENINAS
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a vida religiosa de nossas crianças parece 
estar no alvo e estabilizada. Podemos nos 
orgulhar do impacto que a religião tem em 
nossos jovens e do desenvolvimento de 
sua fé.

Esta alusão às diferenças descobertas 
no estudo Valuegenesis podem nos prover 
razões suficientes para tentar compreender 
o desenvolvimento religioso único de cada 
sexo e sua própria maturidade física. Ob-
viamente, mais estudos direcionados às di-
ferenças entre os sexos precisam ser feitos, 
e talvez se formos afortunados o suficiente 
para realizar outro estudo Valuegenesis em 
2010 (uma terceira década compreendendo 
o jovem adventista), poderemos explorar 
em maior profundidade as diferenças exa-
minadas neste artigo.

Em termos de maturidade de fé, durante 
esses anos críticos de formação da fé, 
atenção especial deve ser dada ao apare-
cimento precoce de preocupações sobre 
a crença religiosa e os tipos de questões 
religiosas que parecem ser únicas às meni-
nas, tais como as áreas de relacionamento 
e afeição.

Aqui estão algumas sugestões para 
aplicar o que parece estar contido em todo 
estudo quanto à singularidade dos meninos 

e das meninas na área do desenvolvimento 
da fé:

1. Ambiente de aprendizado. Provi-
dencie ambientes ricos, estimuladores e 
cheios de cor e textura. Esta é a “arquite-
tura do ensino” que ajudará tanto meninos 
como meninas em qualquer estágio a 
formarem conexões importantes com o 
conteúdo, a experiência e as aplicações do 
aprendizado e se apossarem dele.

2. Abordagens para o aprendizado. 
Descubra momentos quando meninos de 
7ª e 8ª séries possam trabalhar individu-
almente em um ambiente bem iluminado. 
Peça-lhes que pensem primeiro sobre o 
que crêem. Ao mesmo tempo, permita que 
as meninas trabalhem juntas em pequenos 
grupos para resolverem problemas e verem 
as implicações de suas conclusões sobre 
Deus em sua vida.

3. Considere o agrupamento criativo. 
Tente uma variedade de agrupamentos 
homogêneos de alunos – relacionados à 
idade, sexo e cultura. A participação em 
diferentes tipos de agrupamentos pode 
melhorar o aprendizado do aluno em 
certas idades e ajudá-los a compreender a 
teologia da fé e sua experiência.

4. Respeite a fé em amadurecimento 

todos os níveis escolares. (Veja o Gráfico 
1.)

Religião Intrínseca e Extrínseca e 
a Diferença Entre Sexos

Outro importante avanço no estudo 
Valugenesis 2 foi o uso das escalas de re-
ligião Intrínseca e Extrínseca. Esta é uma 
medida do que pode ser visto como “boa” 
e “má” religião. Pessoas extrinsecamente 
religiosas consideram sua fé como um 
fim em si mesma, um motivo central para 
viver, que é mais importante que outras 
preocupações. Elas usam a religião como 
um modo de ganhar status ou segurança 
pessoal; assim, a religião tende a tornar-se 
mais utilitária e voltada a si mesma. Em 
contraste, pessoas intrínsecamente motiva-
das interiorizam a sua religião e vivem de 
acordo com ela, independente da pressão 
social externa.

Pesquisadores descobriram que meni-
nas possuem porcentagem intrínseca mais 
elevada do que meninos. (Veja o Gráfi-
co 2.) É por esta razão que as meninas 
freqüentemente, mais cedo,  parecem 
mais “religiosas” ou “espirituais” do que 
os meninos. Isto é causado por muitos 
fatores, entre eles o desenvolvimento da 
personalidade e da maturidade física, e a 
preocupação concomitante das meninas 
por relacionamentos e moralidade mais 
definida. Esta diferença entre sexos vista 
nesta escala sugere que durante os anos 
intermediários (10-13), as meninas podem 
se beneficiar em ser ensinadas como uma 
unidade homogênea, em vez de misturadas 
com meninos, cujas preocupações religio-
sas são diferentes, menos intrínsecas, e 
que são, conforme nossos pesquisadores 
compartilham, menos maduros em sua 
resposta de fé.

Resumo
Existem, em essência, poucas diferen-

ças entre sexos no estudo Valuegenesis 1 e 
2 referentes a meninos e meninas. Mas as 
pequenas mudanças que vemos refletem 
o que outros estudos importantes sobre 
sexos exploraram em profundidade. Por 
exemplo, entre alunos adventistas da 6ª 
série do ensino fundamental até o último 
ano do ensino médio, a porcentagem dos 
meninos é um pouco inferior na religião 
intrínseca, maturidade de fé e preocupa-
ção com serviço, enquanto as meninas 
parecem ser um pouco mais fortes em sua 
compreensão de doutrinas, envolvimento 
em serviço ao próximo e altruísmo. Exceto 
por entrar em brigas e ter problemas na 
escola, onde os meninos tiveram uma por-
centagem significativamente mais elevada, 
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dos alunos. Lembre-se de que fé amadu-
recida significa fé pessoal, rica tanto em 
vida devocional como no desenvolvimento 
da capacidade de cuidar de outros em ne-
cessidade. Faça projetos que enriqueçam 
ambos os aspectos da vida religiosa. O 
equilíbrio é importante aqui, mas reconhe-
ça que as meninas provavelmente desen-
volverão vida religiosa pessoal antes dos 
meninos.

5. Proteja e eduque para obter com-
portamentos positivos. Esteja ciente dos 
melhores modos de apresentar informação 
sobre comportamentos de risco para os 
jovens. Os meninos trabalham bem com 
informação para desenvolver uma estraté-
gia para enfrentá-los, enquanto as meninas 
parecem primeiro compreender tarefas 
múltiplas e orientações verbais. Mude os 
quadros de anúncios regularmente, faça 
uma conexão com lugares externos e inter-
nos, use movimento, e envolva habilidades 
motoras para aumentar o interesse.

6. Variedade de lugares. Pense em 
desenvolver lugares ativos e passivos 
tanto para meninos como para meninas, 
respectivamente. Podendo incluir lugares e 
momentos de reflexão e retiro, lugares que 
ofereçam uma variedade de diferentes for-
matos, cores, iluminação e ângulos – eles 
podem ajudar a garantir a personalização 
da fé à medida que os alunos encontram 
lugares para pensar, escrever, estudar e 
explorar o modo como Deus age neste 
mundo.

Certifique-se de que está apresentando 
uma compreensão equilibrada da fé cristã. 
Respeite a individualidade de cada jovem, 
bem como as diferenças entre os sexos. 
Tente fazer coisas que se relacionem às 
habilidades e necessidades particulares 
de aprendizado tanto dos meninos como 
das meninas, garantindo assim que todos 
se sintam especiais, amados e importan-
tes.  Respeite as diferenças que você vê 

nos alunos. Você compartilhará o caráter 
de Cristo com cada aluno ao ensinar não 
apenas o conteúdo e a teologia difícil de 
se entender, mas também ao atingir as 
necessidades pessoais de cada um.

V. Balley Gillespie, 
Ph.D., é Professor de 
Teologia e Persona-
lidade e Diretor do 
John Hancock Center 
for Youth and Family 
Ministry na Faculdade 
de Religião da La Sierra 
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Califórnia, EUA. Ele foi 
o principal investiga-
dor do Estudo Valuegenesis para o escritório de 
Educação da Divisão Norte-Americana e continua 
estudando sobre o impacto da família, igreja e lar no 
desenvolvimento da fé dos jovens.
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Para todos os comportamentos 

de risco pesquisados no estudo 

Valuegenesis..., os alunos 

adventistas tiveram uma porcentagem 

significantemente mais baixa que os 

alunos de escolas públicas.
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Ensinando Ética: 
Do Raciocínio à 
Responsabilidade

Dilemas éticos surgem diariamente nas salas de aula, 
nas comissões e legislaturas.

Jane Sabes

Q
uestões éticas aparecem em 
quase todos os noticiários diários 
dos jornais e da mídia. Do noti-
ciário global publicado na revista 
The Economist de setembro de 

                2006, quase todas as histórias 
apresentavam sérios dilemas éticos:

• Desacordo a respeito do uso permissí-
vel de embriões congelados;

• Alegações de que atletas em diferentes 
esportes usam drogas ilegais para melho-
rar o desempenho;

• Índices signifi cativamente crescen-
tes de crimes e homicídios em Houston, 
Estado do Texas, EUA, desde que foram 
recebidas pessoas evacuadas pelo furacão 
Katrina;

• Restrições severas impostas pelos ale-
mães e outros países aos americanos, por 
causa de culturas geneticamente modifi ca-
das, violando tratados comerciais;

• O Canadá envolvido em disputas por 
terras ocupadas por sua população aborí-
gine; e 

• O Ministro da Saúde do Chile con-
frontado pelo fato de 15 por cento de todos 
os bebês no país nascem de mães adoles-
centes, e a recomendação de que o serviço 
de saúde nacional prescreva a pílula da 
manhã seguinte às jovens maiores de 14 
anos de idade.1 

São todos importantes dilemas morais!

Ética – um dilema universal
Dilemas éticos surgem diariamente nas 

salas de aula, nas comissões e legislatu-
ras. Em 1º de janeiro de 2006, em meio a 
alegações de que seu fi lho estava adminis-
trando mal o programa “Óleo por Ali-
mento” no Iraque, o secretário geral das 
Nações Unidas estabeleceu um Gabinete 
de Ética, responsável por “promover uma 
cultura de ética”, “desenvolver e dissemi-
nar padrões apropriados de conduta profi s-
sional” e “prover liderança, gerenciamento 
e supervisão da infraestrutura ética das 
Nações Unidas”.2 De modo semelhante, a 
Fundação da Ciência Nacional e o Insti-
tuto Nacional de Saúde dos EUA recen-
temente aplicaram considerável pressão 
sobre os colégios que recebiam subsídios, 
exigindo que as organizações recebedoras 
estabelecessem e fi zessem cumprir regula-
mentos sobre conduta ética. 

Talvez a  conclusão da equipe editorial 
da revista Reader’s Digest seja correta: 
“Está se tornando claro que todos defrau-
dam – o governo (Segurança da Pátria nas 
explorações da Costa do Golfo), a mídia 
(plagiarismo), os esportes (esteróides), 
e os executivos que ganham milhões de 
dólares dos acionistas ao fazerem fl utuar o 
valor das ações. A mensagem que se passa 
às crianças é que defraudar é uma prática 
perfeitamente aceitável porque ‘todos 
fazem isso’.”3 

O declínio da ética
Por que essa aparente falta de morali-

dade na sociedade atual? J. P. Moreland 
coloca totalmente a culpa na comunidade 
religiosa. Argumenta que por volta da 
virada do século 19, os fundamentalistas 
se afastaram da sociedade, dando início a 
institutos bíblicos particulares. “O afasta-
mento da cultura mais ampla e intelectual 
e do discurso público contribuiu para o 
isolamento da igreja, a marginalização das 
idéias cristãs da arena pública e a falta de 
profundidade e trivialidade do viver, do 
pensamento e do ativismo cristãos. Em 
resumo, a cultura se tornou insípida.”4 



26 27:2008 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

de antiintelectualismo também não foram 
feitas contra Daniel, Ananias, Misael e 
Azarias a quem o rei Nabucodonosor jul-
gou serem dez vezes mais sábios que seus 
companheiros na corte, embora todos 
tivessem concluído um curso intensivo 
de três anos de duração sobre os idio-
mas e as leis babilônicas (Daniel 1:20). 
E vemos o apóstolo Paulo envolvendo 
legisladores e eminentes estudiosos de 
seus dias, demonstrando sua familiari-
dade com filósofos estrangeiros (Atos 
17:28). Com esses exemplos podemos 
concluir que é possível preparar intelec-
tual e eticamente os jovens cristãos para 
o mundo atual. 

Um dos propósitos principais da 
educação mantida pela igreja é preparar 
jovens para atrair o mundo conforme a 
intenção de Cristo. Se acreditamos que 

ética é essencial à estrutura da sociedade 
civil, não deveria a educação cristã estar 
à frente na busca de aplicar princípios 
bíblicos à vida cotidiana? Cristo exem-
plificava a ética de modo regular e bem 
diferente das comunidades seculares e 
religiosas de Seus dias. Enquanto outros 
evitavam prostitutas e doentes mentais, 
Ele fazia amizade com eles. Demonstrava 
amor pelos inimigos; enquanto outros 
exigiam a retribuição de “olho por olho”, 
Ele falava em perdoar 70 vezes sete; e 
enquanto outros proclamavam importân-
cia própria, Jesus alegava que somente 
os que fossem humildes como crianças 
entrariam em Seu reino.

Preparando alunos para 
raciocinar

O Dr. Ted Goldfarb, da State Universi-
ty of New York, Stony Brook, descobriu 
que poucos de seus alunos universitários 
e de pós-graduação haviam debatido 
anteriormente ciência e valores morais 
nas classes de ciências. De fato, Goldfarb 
descobriu que a grande maioria se ape-
gava firmemente à idéia de que a ciência 
não tinha valor. Ele se dispôs a encontrar 

Em seu livro, Community, State, and 
Church, Karl Barth retrata a comunidade 
civil como espiritualmente cega. “Ela não 
tem fé, nem amor, nem esperança. Não 
tem credo, nem evangelho. A oração não 
faz parte de sua vida, e seus membros 
não são irmãos e irmãs.”5 Barth e Foy 
Valentine comentam sobre os cristãos 
preenchendo esse vazio. Valentine afirma 
que “todo esse mundo de cidadãos, 
evidentemente, precisa da penetração do 
povo de Deus com coragem cristã, con-
vicções cristãs, e compromisso cristão. 
A alternativa é deixar a administração da 
Terra com a sabedoria dos descrentes, e 
esta alternativa é inaceitável ao povo de 
Deus.”6 

Moreland faz outras acusações contra 
o mundo cristão – não apenas o seu 
afastamento da sociedade, mas também 
seu emudecimento, tornando-se antiin-
telectual em sua resposta aos problemas. 
Mas esse não é o resultado inevitável da 
fé religiosa. Salomão comprovou que 
se pode ser ao mesmo tempo cristão e 
sábio. A rainha de Sabá elogiou o rei de 
Israel, ao dizer: “Em sabedoria e riqueza 
.........” (1 Reis 10:3-9, NVI). Alegações 

Dilemas éticos surgem diariamente 

nas salas de aula, nas comissões e 

legislaturas.
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um modo de apresentar o pensamento 
moral aos alunos antes de ingressarem 
no curso superior. Equipado com re-
cursos da National Science Foundation, 
Goldfarb criou acampamentos de verão 
para professores do curso intermediário 
e médio a fim de ajudá-los a determinar 
como melhor introduzir valores morais e 
éticos em suas aulas.7 A iniciativa do Dr. 
Goldfarb tinha como alvo o nível de ensi-
no médio, mas a essa altura já é bastante 
tarde para começar debates adequados 
de natureza ética e moral. A maioria dos 
comportamentalistas concordam que 
o esclarecimento de valores, embora 
inconscientemente, se inicia por volta dos 
três anos de idade – quando a criança tem 
idade suficiente para começar a mentir. 
A criança mente a respeito de ter urinado 
nas calças, de ter pegado uma moeda de 
cima da penteadeira, ou de ter rabiscado 
a parede. Embora a evidência contra a 
criança seja gritante, ela mente a fim 
de fazer com que o adulto acredite que 
seus sistemas de valores concordam – e, 
naturalmente, para evitar o castigo. Con-
siderando a formação precoce da moral 
pessoal, as escolas não podem reservar os 
debates sobre convicções morais e éticas 
para as séries mais avançadas, quando se 
julga que os jovens estejam mais amadu-
recidos. 

Ensinando ética:  
estabelecendo a base moral

Para ensinar ética, precisamos pri-
meiramente apreciar a importância de 
ter uma base moral a partir da qual 
são tomadas decisões. A relutância em 
explorar com os alunos os valores, a 
ética, a moral e o desenvolvimento do 
caráter pode resultar em prejuízo pessoal 
e coletivo, e em perda presente e eterna. 
Não se engane; os alunos estão tomando 
decisões morais diariamente – dentro e 
fora da sala de aula (consentindo ou não 
em carícias íntimas no namoro, sobre 
como oferecer o melhor apoio a uma ami-
ga adolescente que está grávida, aceitan-
do ou não bebidas alcoólicas e maconha, 
traindo ou não a confiança de alguém, 
defraudando ou não em exame nacional 
intensamente competitivo).

Em segundo lugar, precisamos apre-
sentar a ética como processo dinâmico, 
uma atividade da vida inteira, não como 
uma série de fatos a serem memorizados. 
Como professores, nossa meta deve ser 
educar, não doutrinar. A vantagem de 
debater ética é que isso promove raciocí-
nio cuidadoso sobre todos os aspectos da 
vida. 

Embora não haja fórmula específica 
para ensinar ética, certas definições 
prevalecem. Pessoas éticas, por exemplo, 
são as que:

1. Estão bem-informadas e evitam 
suposições não comprovadas;

2. Trabalham em colaboração com 
outras, em espírito de honestidade e fran-
queza, não omitindo, mas partilhando 
informações relevantes;

3. Estão abertas a novas evidências, 
ainda que contrárias à natureza de cren-
ças firmemente defendidas; 

4. Aplicam os padrões de argumen-
tação lógica e se sujeitam ao escrutínio 
externo, comparando o relacionamento 
entre conjuntos conflitantes de informa-
ção.

Em terceiro lugar, aqueles que dirigem 
o processo educativo precisam reco-
nhecer que o ensino de ética não pode 
estar confinado a um período de aula 
ou matéria ocasional; ele deve perme-
ar todos os aspectos de nosso ensino, 
comportamento e respostas aos alunos. 
Arthur F. Holmes,8 professor de filosofia 
do Wheaton College, defendia que ética 
e moralidade não podem ser relegadas à 
posição de subespecialidade. Ele acredita 
que uma vez que as instituições cristãs 
devam transmitir valores bíblicos, a ética 
deve ser essencial ao currículo. Ela deve 
estar tecida em cada momento do ensino. 
Todas as matérias – biologia, literatura, 
religião, história, organização social e 
política, geografia – contêm questões 
com conseqüências morais (acesso a bens 
consumíveis raros como alimento, mine-
rais e óleo; assuntos como eutanásia, pes-
quisa de células tronco, uso de esteróides 
por atletas, negação de direitos humanos 
a mulheres e grupos minoritários através 
da História, desperdício de recursos 
naturais, poluição e aquecimento global, 
armazenagem e venda de armamento 
nuclear, regulamentos estrangeiros que 
defendem o assassinato de líderes estran-
geiros, e métodos desumanos de extrair 
informação útil de inimigos combatentes 
capturados.

Em quarto lugar, aqueles que pensam 
que o ensino de decisões éticas deve ser 

simplista (apenas faça o que é correto 
em todas as situações), com certeza se 
surpreenderão. As situações da vida 
raramente têm respostas diretas. Os pro-
fessores precisam ter convicções éticas 
bem-equilibradas que sejam dignas de 
compartilhar e que possam ser usadas 
para monitorar os alunos à medida que 
os ajudam a descobrir o trajeto divino 
em sua vida. É essencial que pesquisem e 
considerem as questões éticas atentamen-
te e com oração antes de apresentá-las 
para debate em classe. Desta forma, esta-
rão preparados para dirigir o debate em 
vez de deixá-lo vaguear livremente sem 
atingir conclusão positiva e produtiva.

Sente-se intimidado  
quanto a ensinar ética?

Os professores podem se sentir in-
timidados pela curiosidade dos alunos 
a respeito de questões éticas delicadas. 
Mas unicamente quando os alunos fazem 
perguntas, pesquisam e investigam é que 
descobrirão por si mesmos as respos-
tas. Os alunos devem ser encorajados a 
questionar, usando o método dialético de 
Sócrates, em vez de argumentar e deba-
ter. Os professores devem “dizê-lo como 
o vêem” e convidar os alunos a fazer a 
mesma coisa. Isso exige coragem. A meta 
deve ser inspirar os alunos a se tornarem 
agentes morais, não simplesmente depó-
sitos de idéias alheias. 

Valentine afirma que “todo esse mundo de cidadãos, evidentemente, precisa 

da penetração do povo de Deus com coragem cristã, convicções cristãs, e 

compromisso cristão.”



28 27:2008 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

alunos) pelos valores relativísticos. Os 
professores adventistas devem promover 
respeitosamente e sem rodeios princípios 
derivados da única fonte de sabedoria 
e do agir corretamente – as Escrituras 
Sagradas. A idéia é partilhar, não impor, 
crenças. Os professores podem comparar 
doutrinas de diversas religiões para mos-
trar suas semelhanças em exigir compor-
tamento ético de seus adeptos. Assim é 
possível ser judicioso e não partidário, e 
apelar para todas as culturas representa-
das pelo corpo estudantil. 

Reconhecendo responsabilidade
Em 2005, foi convocada uma con-

ferência intitulada “World Parliament: 
Toward a Global Ethic” [assembléia mun-
dial concernente à ética global].9 Durante 
um fim-de-semana inteiro os participan-
tes discutiram a adoção de uma ética 
global à qual todas as nações, credos e 
pessoas pudessem aderir. O objetivo era 
superar a decadência moral da socieda-
de e impedir o avanço da corrupção no 
governo e no mundo corporativo. 

Perto do fim das discussões do fim-
de-semana, Tim Loonsfoot, Sr., um índio 
nativo norte-americano, foi convidado 
a falar. Ele falou devagar, com hesita-
ção: “Ética? Não sei o que essa palavra 
significa. Não temos esse vocábulo em 
meu idioma nativo, Ojibwa. Por isso, 
perguntei aos mais idosos. Depois de 
muito debater, chegamos à conclusão de 
que ao dizer essa palavra ‘ética’ vocês 
querem dizer ‘responsabilidade’. Agora 
posso entender isso porque como índios 
norte-americanos, fomos ensinados desde 
a infância a ter responsabilidade para 
com a Mãe Terra, Deus o Pai, e para com 
vocês, meus irmãos e irmãs.”

Nem nossa sociedade, nem nossas 
comunidades religiosas podem dar-se 
o luxo de permitir que os alunos se 
esquivem dos dilemas éticos da atuali-
dade; ao contrário, como salientou o Sr. 
Loonsfoot, eles precisam ser ensinados 
a pensar, fazer escolhas e viver de modo 
responsável. 

Jane Sabes, Ph.D., 
é professora de Ciências 
Políticas na Andrews 
University, em Berrien 
Springs, Michigan, EUA. 
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ensino de regulamentos 
públicos internacionais 
e administração pública, 
questões pertinentes 
à religião e política e 
genocídio e direitos humanos.
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Outra fonte de intimidação pode ori-
ginar-se nos pais e membros da comu-
nidade. Os professores, porém, devem 
considerar esses grupos como recursos e 
não como combatentes. Sua experiência 
de vida coletiva oferece diversidade de 
opiniões de várias gerações, diferentes 
grupos étnicos, diversidade econômica e 
profissional das quais se pode ressaltar 
dilemas éticos enfrentados, bem como 
diversidade de processos e abordagens 
mentais utilizadas na solução de questões 
difíceis. 

Os professores não devem se intimidar 
tampouco pela reivindicação de que ex-
plorar e agir quanto a questões nacionais 
seja violação do princípio de “separa-
ção entre Igreja e Estado”. O trabalho 
do governo, segundo David Easton, é a 
“alocação oficial de valores” – elaboração 
de regulamentos que ajudem a conduzir 
a nação e seu povo a uma vida pacífica 
e próspera. Para alcançar esses objeti-
vos, os cidadãos devem comportar-se de 
acordo com as leis e praticar caridade uns 
para com os outros. De onde se originam 
esses valores senão da própria comunida-
de religiosa? Se ela recusa essa responsa-
bilidade, então quem proverá a liderança 
na aplicação da justiça e misericórdia? 

Tampouco devem os professores 
deixar de ensinar ética por causa da 
preferência da sociedade (e mesmo dos 

Direitos humanos têm sido negados 

a mulheres e grupos minoritários 

através da História.

Se acreditamos que ética é essencial 

à estrutura da sociedade civil, não 

deveria a educação cristã estar à 

frente na busca de aplicar princípios 

bíblicos à vida cotidiana?
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Como o 
Cérebro 
Aprende 
Melhor

Arlene Taylor

experimentos em animais, estudos envol-
vendo seres humanos são necessariamente 
correlativos por natureza.3 No entanto, 
descobertas sobre o funcionamento do 
cérebro podem ser extremamente úteis, 
ainda que o conhecimento seja imperfeito 
e um tanto experimental.

Apesar de enxergarmos obscuramente 
em termos dos mecanismos que o cére-
bro usa para o aprendizado, conhecemos 
muito sobre as maneiras em que o cérebro 
naturalmente aprende melhor. Esse conhe-
cimento é tanto alegre como depressivo4: 
alegre porque com um pouco de esforço 
e inovação, o processo educacional pode 
ser signifi cativamente enriquecido para a 
maioria dos estudantes; depressivo porque 
milhões de cérebros estão experimentando 
aprendizado inferior ao ideal porque os 
ambientes em que devem funcionar são de-
gradantes, senão absolutamente punitivos.5

A seguir apresentamos várias conclu-
sões resultantes de pesquisas sobre como o 
cérebro aprende melhor.

1. O cérebro aprende 
melhor através do processo 
multisensorial.

Embora a maioria dos professores 
organize suas aulas em seqüência (por-
que assim foram ensinados a apresentar 
informação), os cérebros de quase todos 
os alunos aprendem melhor através de 
processo múltiplo. Recentemente fi z 
uma busca no Google sobre “planos de 
aprendizado seqüencial” e encontrei mais 
de 657.000 sites, em contraste com apenas 
18.400 planos de aula não seqüencial. 
O cérebro compreende melhor tópicos 
complexos quando embutidos em dados 
sensoriais signifi cativos. São necessárias 
trajetórias múltiplas, modelos múltiplos, e 
experiências multisensoriais para criar tan-
tas associações quantas forem possíveis. 
Não é sufi ciente para os alunos meramente 

C
omo o cérebro aprende? Se sou-
béssemos, a vida se tornaria mais 
fácil para todos – pais, alunos 
e professores! Embora nunca 
saibamos discernir com precisão 

como acontece este milagre, pesquisas 
atuais sobre o funcionamento do cérebro 
estão começando a abrir as portas e nos 
permitir a perscrutar.1 

Uma das complicações é que cada cére-
bro humano é exclusivo, apesar de que na 
maioria dos casos as variações são sutis. 
Pesquisadores discordam sobre a maneira 
em que as diferenças sutis infl uenciam o 
comportamento humano e o resultado do 
aprendizado.2 

A procura por conexões entre o funcio-
namento do cérebro e o aprendizado se 
torna mais complicada pela inconsistência 
entre as conclusões dos estudos, limita-
ções éticas relacionadas aos seres huma-
nos sujeitos a pesquisa, e preconceitos 
pessoais entre os que usam a pesquisa para 
criar aplicações práticas. Ao contrário de 
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ler ou ouvir sobre um tópico. Por mais 
complexo que o tópico seja, maior será 
a probabilidade de o cérebro dominar e 
reter o conceito quando a experiência de 
aprendizado inclui dados sensoriais signi-
ficativos. Quando a informação entra no 
cérebro através de dois ou mais sistemas 
sensoriais, combinados com algum tipo de 
emoção, o aprendizado acontece com mais 
facilidade e a retenção é intensificada.6  

Esta combinação não é geralmente incor-
porada à instrução formal. Uma estratégia 
eficiente que ajuda a engajar totalmente o 
cérebro no aprendizado é a leitura em voz 
alta tanto pelo professor como pelo aluno.

2. O cérebro aprende melhor em 
seqüência previsível.

Embora o cérebro raramente apren-
da de forma seqüencial, o aprendizado 
ocorre com maior eficácia em seqüência 
previsível.7 Isso requer paciência porque 
o processo de ensino pode não produzir 
resultados tangíveis imediatamente. Cinco 
estágios precisam ser incluídos para o 
aprendizado ideal:8   

• Preparação (preparo e exposição 
prévia): O cérebro cria um mapa conceitu-
al quando lhe é mostrado como o processo 
prosseguirá. Isto proporciona a estrutura 
para o novo aprendizado e prepara o cére-
bro para tornar conexões possíveis.

• Aquisição (aprendizado direto e 
indireto): O cérebro recebe informação 
diretamente (através de folhetos, plano de 
aula, tarefa de leituras) e indiretamente 
(recapitulação de material relacionado 
visual ou de multimídia). Opções precisam 
ser fornecidas aos aprendizes cujo estilo 
de aprendizado preferido é visual, auditivo 
ou cinestésico. 

• Elaboração (correção de erro e pro-
fundidade): O cérebro explora um assunto 
por uma variedade de métodos explícitos 
(lendo, escutando, debatendo, comple-
tando folhas de atividade) e implícitos 

(interpretando, experiências da própria 
vida, simulações, passeios, palestras). Ex-
perimentos e feedback ajudam a esclarecer 
percepções incorretas e fortalecer redes 
nervosas.

• Formação da memória (associações 
e codificações): Quanto mais associações 
são criadas no cérebro, melhores são as 
chances de que as informações serão 
codificadas na memória de longo prazo 
e disponíveis para serem relembradas. 
Muitos fatores contribuem na colocação 
e recuperação de informação. Isto pode 
incluir descanso (especialmente o sono 
REM), nutrição, desenvolvimento mental 
e qualidade e quantidade de associações 
criadas no cérebro, motivação e aprendi-
zado anterior, repetição e recapitulação, 
intensidade emocional e assim por diante.

• Integração funcional (uso prolon-
gado): Aprender envolve muito mais do 
que simplesmente colocar os neurônios 
em comunicação uns com os outros em 
seqüência previsível. É necessário que os 
neurônios se estimulem juntos inúmeras 
vezes, o suficiente para criar conexões de 
modo que a informação possa ser relem-
brada e aplicada em situações diversas. 
Fazer conexões com o que o aluno já 
sabe e engajar as emoções pode ajudar a 
promover o aprendizado de longo prazo. 
Recapitulação freqüente também ajuda a 
assegurar retenção e recuperação.9

3. O cérebro aprende melhor em 
meio ambiente flexível.

Embora todos os cérebros dos seres 
humanos sejam semelhantes, cada cérebro 
é singular, por isso o ambiente de aprendi-
zagem precisa ser flexível.10 O desenvol-
vimento normal pode ter uma diferença 
de dois ou mais anos entre aprendizes 
da mesma idade cronológica.11  Isso tem 
implicação enorme nos regulamentos da 
sala de aula.

A disponibilidade de assentos na sala 
de aula precisa ser flexível. Em 1978 os 
educadores Rita e Ken Dunn descobri-
ram que pelo menos 20 por cento dos 
alunos são afetados significativamente 
pela presença ou ausência de opções de 
assento.12  Variando a organização dos 
assentos (círculos, em forma de U, etc.) e 
permitindo mais espaços entre os alunos 
pode resultar em mais tempo nas tarefas e 
redução de comportamento que perturba 
a ordem. Os professores devem permitir 
aos alunos tanta escolha quanto possível 
onde devem sentar (e em qual posição), 
indiferentemente de arranjos, e planejar 
atividades que os encorajem a levantar e 
se movimentar pela sala. Alguns alunos 

aprendem bem estando reclinados ou em 
pé, em vez de assentados em carteiras 
tradicionalmente enfileiradas.

Para assegurar um aprendizado ideal, 
os alunos precisam ser incentivados a 
levantar e se esticar freqüentemente.13 
O aprendizado pode ser intensificado ao 
incluir educação física e atividades com 
movimento no plano de aula, fazendo com 
que os alunos se levantem durante parte da 
aula, periodicamente se levantem e façam 
algum alongamento, ou orientando-os 
a fazer um debate útil com outro aluno. 
Especialmente os rapazes se beneficiam de 
movimentar-se enquanto aprendem.14 

4. O cérebro aprende melhor 
quando intrinsecamente 
motivado.

O aprendizado aumenta quando a crian-
ça é encorajada (“você está no caminho 
certo”, ou “faça o seu melhor”) antes de 
ser aplaudida, recompensada, ou puni-
da.15 Infelizmente, a atribuição de notas 
escolares é tradicionalmente baseada em 
motivadores externos como recompensa 
e punição. Na presença de recompensas 
extrínsecas, o comportamento torna-se es-
tereotípico, rígido, egoístico e previsível. 
Embora as recompensas temporariamente 
melhorem o desempenho em tarefas repe-
titivas, elas rapidamente inibem a motiva-
ção intrínseca e a criatividade do aprendiz 
e, a longo prazo, o prejuízo é maior que o 
benefício.

A motivação intrínseca é necessária 
para a criatividade do aprendiz, níveis 
mais elevados de auto-estima, pensamento 
reflexivo e motivação. Na realidade, os 
Drs. Geoffrey e Renate Caine argumentam 
que ameaças direcionadas ao compor-
tamento farão com que os aprendizes se 
coloquem em uma posição de defesa, o 
que não contribui para o aprendizado.16

5. O cérebro aprende melhor 
em corpo saudável e ambiente 
revigorante.

Acha-se fora do escopo deste artigo 
descrever adequadamente todos os com-
ponentes de ambientes compatíveis com o 
cérebro. Mas daremos uns poucos exem-
plos para estimular seu raciocínio:

Água. Certifique-se de que seus alunos 
ingiram boa quantidade de água pura para 
que o cérebro esteja bem hidratado. O 
corpo necessita de oito a 15 copos de água 
por dia, dependendo do tamanho da pes-
soa, do nível de atividade e do clima.17 

Temperatura na classe. Mantenha tem-
peratura uniforme na classe, dentro de um 
limite confortável – aproximadamente 22 

Apesar de enxergarmos obscuramente 

em termos dos mecanismos que o 

cérebro usa para o aprendizado, 

conhecemos muito sobre as maneiras 

em que o cérebro naturalmente 

aprende melhor.



31REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA ■ 27:2008

a 23 graus Centígrados, mais ou menos.18 
Umidade. Mantenha a umidade interior 

entre 35 e 50 por cento. Níveis muito bai-
xos podem tornar a pele seca, fazer coçar 
os olhos, e aumentar a suscetibilidade a 
resfriados e doenças respiratórias. Níveis 
altos demais podem provocar o desenvol-
vimento de mofo, bolor e fungos, os quais 
podem causar sérios problemas de saúde.19 

Iluminação. Um estudo canadense 
dirigido pelo Dr. Harry Wohlfarth indicou 
um vínculo entre fontes de iluminação e 
níveis de estresse, ausências e realização 
em geral na sala de aula.20 Em 1988, Way-
ne London, um psiquiatra do Estado de 
Vermont, comparou os índices de ausência 
por doença ao substituir a iluminação pa-
drão fluorescente pela de amplo espectro 
Vitalite®, que simula a luz natural. Os 
alunos das classes com iluminação de 
amplo espectro perderam 65 por cento 
menos dias de aula do que os que estavam 
em salas com luz fluorescente.21 

Circulação de ar. Certifique-se de que 
todas as classes tenham suprimento cons-
tante de ar fresco, não contaminado e alta-
mente oxigenado. Bons níveis de oxigênio 
no sangue podem influenciar positivamen-
te a capacidade do cérebro. Alunos em 
sala de aula fechada geralmente renovam 
apenas 10 a 25 por cento da capacidade de 
seus pulmões em cada respiração. Pesqui-
sas sugerem que o aumento da circulação 
melhorará o índice de aprendizado.22 

Plantas. Estudos realizados pelo 
Federal Clean Air Council e pela NASA 
demonstram que plantas no interior 
elevam os níveis de oxigênio do interior e 
aumentam em dez por cento a produtivida-
de. Uma única planta pode afetar o nível 
de oxigênio de aproximadamente 30m2. As 
plantas preferidas para melhorar o ambien-
te interno de aprendizado incluem bambu, 
palmeira, areca, planta-da-goma-elástica, 
filodendro e crisântemo amarelo.23 

Aromas. Tem sido comprovado que 
alguns aromas específicos influenciam 
positivamente o aprendizado. Pesquisas 
realizadas em 1993 por Werner e Brown 
demonstraram que certos aromas esti-
mulam as pessoas a atingir metas mais 
elevadas, aceitar maiores desafios e a se 
relacionar melhor com outros. Aromas que 
melhoram o estado mental de atenção in-
cluem hortelã-pimenta, manjericão, limão, 
canela e alecrim.24 

Movimento. As salas de aula devem ser 
arranjadas e as aulas planejadas de modo a 
encorajar o movimento físico. O exercício 
do cérebro precisa ser equilibrado com o 
exercício físico. Em posição de descanso, 
o cérebro utiliza 20 por cento do oxigênio 

total do corpo. O exercício eleva a circula-
ção sanguínea e a capacidade pulmonar.25 
Sugerimos aqui alguns regulamentos 
recomendados para garantir níveis mais 
elevados de movimentação no ambiente 
escolar:

Certifique-se de que todo aluno faça 
pelo menos 30 minutos de movimento 
físico cada dia.26 

Dê a cada aluno intervalos de cinco a 
dez minutos a cada 90 minutos de aula 
para que possa andar em volta da sala ou 
beber água.27 

Incentive os alunos a com freqüência 
respirarem profundamente pelo nariz e 
manterem boa postura.28 

Encoraje os alunos a fazerem movi-
mentos cruzados (bater palmas, tocar o 
lado direito do corpo ou o pé direito com a 
mão esquerda e vive-versa) para integrar o 
aprendizado.29 

Para facilitar novo aprendizado incor-
pore na aula interpretações, charadas, 
pantomimas, caça de tesouros na sala, 
e cântico de versinhos enquanto pulam 
corda.30

Estimular aprendizado do lado direito e 
esquerdo do cérebro. Incentivar os alunos 
a respirarem pela narina esquerda durante 
uns poucos minutos antes do aprendizado 
do lado direito do cérebro (para estimular 
o hemisfério direito) e através da narina 
direita durante vários minutos antes do 
aprendizado do lado esquerdo (para ener-
gizar o hemisfério esquerdo).31 

Uso de cores. Cores usadas na sala de 
aula devem ser escolhidas tendo em vista 
o funcionamento do cérebro. Amarelo, 
por exemplo, é a primeira cor distingui-
da pelo cérebro e é excelente para salas 
de aula. Estudos realizados por Deborah 
Sharpe, autora do livro The Psychology 
of Color and Design, demonstram que o 
amarelo está ligado à alegria, felicidade, 
divertimento.32 Faber Birrin, em seu livro 
Color and Human Response, relata que 
a cor amarela evoca disposição positiva, 
enquanto o verde estimula produtividade e 
energia em longo prazo.33 

Humor. Utilize humor apropriado (pia-
das, desenhos em quadrinhos) para ajudar 
os alunos a relaxarem e para estimular o 
desempenho individual e coletivo.34

Emoções. Monitore atentamente o cli-
ma da sala de aula para reduzir a mudança 
adversa ou pensamento primordial que 
ocorre quando os alunos estão ansiosos ou 
com medo. Isso pode ser conseguido ao 
oferecer-se uma variedade de estratégias 
para ajudar os alunos a relaxarem. Os 
professores e auxiliares podem ajudar os 
alunos a desenvolverem sua inteligência 

emocional, habilidade mais importante 
para o êxito na vida inteira do que o QI.35 

Agendamento de novo aprendizado e 
recapitulação. Apresente novas informa-
ções durante as horas da manhã, e agende 
para a parte da tarde as atividades que 
ajuda a integrar novas informações com 
aprendizado anterior, conhecimento e 
experiência dos alunos.36 

Avaliação. Compare o desempenho de 
cada aluno ao seu trabalho anterior, em 
vez de ao desempenho de outros.37 

Estilos de aprendizado
O cérebro humano não tem um estilo 

de aprendizado favorito. Ele é capaz de 
mudar os estilos diariamente ou mesmo 
de hora em hora, dependendo do que está 
acontecendo na vida e ambiente da pessoa 
que aprende. Os professores geralmente 
preparam planos de aula supondo que 
todos os alunos aprenderão de modo 
semelhante – com freqüência no estilo 
de aprendizado preferido pelo professor! 
Entretanto, sendo que cada cérebro se 
desenvolve de maneira singular, não existe 
um único método que funcione para todos, 
embora cada aluno tenha tipicamente uma 
abordagem preferida para organizar e 
processar informações.38 

Para garantir aprendizado e retenção 
ideais, as atividades escolares precisam 
incluir as forças dos dois hemisférios do 
cérebro. Uma superabundância de mode-
los tem sido desenvolvida na tentativa de 
garantir o aprendizado do cérebro inteiro. 
Alguns modelos visam reações dos alunos 
(McCarthy 4-MAT, Meyers-Briggs),39 
enquanto outros lidam mais com o aspecto 
de como o aprendizado é processado (Gre-
gorc/Butler, Ned Herrmann).40 Embora tais 
modelos possam oferecer estruturas úteis, 
os professores devem prover tão ampla 
variedade quanto possível de diferentes 
oportunidades e alternativas de aprendiza-
do. Os alunos devem ter opções de tarefas 
que incluam várias alternativas em cada 
estilo de aprendizado.

Conclusão
Já sabemos por algum tempo que os es-

tilos tradicionais de educação não funcio-
nam para muitos cérebros. Alguns méto-
dos são, na verdade, hostis ao cérebro.41 O 
cérebro aprende de qualquer forma porque 
gosta de aprender, especialmente quando 
os professores e mentores demonstram 
que amam aprender. Infelizmente, o que o 
cérebro dos jovens aprende nem sempre é 
o que se intencionou.42 O que aprendem é 
a odiar a escola, evitar os instrutores, não 
alcançar realizações e desistir dos estudos.
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Felizmente, pesquisadores das funções 
do cérebro estão oferecendo luz sobre 
como o cérebro aprende melhor, prati-
camente à semelhança dos navegadores 
primitivos que viajavam e desenhavam 
mapas do mundo. Suas descobertas podem 
mudar a natureza da educação tradicional 
e beneficiar milhões de cérebros em nosso 
planeta.

Mudar “o que sempre fizemos” é tarefa 
intimidadora. Mas se estivermos dispostos 
a intensificar nosso conhecimento sobre 
como o cérebro aprende melhor e dermos 
um passo por vez a tarefa não será impos-
sível. Se os professores utilizarem persis-
tentemente estratégias amigas do cérebro, 
o resultado poderá ser extraordinário. 

Nas palavras de Eric Jensen, já não é 
mais uma questão de será que podemos? 
Sabemos que podemos prover aos alunos 
ambientes compatíveis com o cérebro e 
currículo que apóia as habilidades naturais 
de aprendizagem do cérebro.43 A questão 
agora é: Será que faremos isso?

Arlene Taylor, 
Ph.D., é fundado-
ra e presidente da 
Realizations Inc., 
uma empresa sem fins 
lucrativos dedicada a 
promover pesquisas 
sobre o funcionamento 
do cérebro e a prover 
recursos educacionais 
pertinentes. Escritora e 
palestrante conhecida 
internacionalmente, a Dra. Taylor escreve de Napa 
Valley, Califórnia, EUA. Este artigo é baseado em 
sua apresentação na Convenção de Professores da 
Divisão Norte-Americana em 2006. Maiores infor-
mações sobre a aplicação em classe de pesquisas 
sobre o cérebro poderão ser encontradas em seu 
Website: http://arlenetaylor.org/selected_brain_facts/
index.htm
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