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Desempenho  
acadêmico superior

E
ste número da REVISTA DE EDUCAÇÃO 
ADVENTISTA relata os resultados dos 
primeiros dois anos do estudo CognitiveGe-
nesis. Os resultados são robustos: Alunos nas 
escolas adventistas primárias e secundárias 
da Divisão Norte-Americana se desempe-
nham acima das médias nacionais. Mais 
informação será colhida durante os próximos 

dois anos para então ser analisada para obter conclusões 
finais. Até agora, seja na sala de aula pequena em área rural 
em que múltiplas séries se encontram na mesma sala ou na 
sala de aula grande, em área urbana, onde cada série tem 
sua própria sala de aula, a todos os níveis de habilidade, os 
alunos das escolas adventistas se desempenham ao nível ou 
acima da média nacional em cada matéria testada no estudo. 
Quão bom? Em média, seu desempenho é meia série acima 
dos outros alunos na escala nacional. Além disso, os alunos 
se desempenham melhor ainda que seu próprio nível de 
habilidade preveria.

Os pesquisadores realizando o estudo CognitiveGe-
nesis entre 30.000 alunos descobriram um efeito benéfico 
cumulativo – o frequentar escola adventista por múltiplos 
anos é diretamente relacionado ao desempenho acadêmico 
superior. Além do mais, eles descobriram que fatores não 
curriculares, tais como dieta saudável e sono adequado, 
contribuem para este sucesso. A interação dos alunos com 
seus pais, a participação dos pais nas escolas e o controle da 
família sobre o que olhar na televisão ou o uso da internet 
também contribuem para o desempenho superior. Estas 
descobertas afirmam a ênfase que a educação adventista dá 
ao estilo de vida saudável e equilibrado e seu compromisso 
histório de educar a pessoa inteira.

O estudo CognitiveGenesis, juntamente com os dois 
estudos ValueGenesis, faz caso constrangedor a favor das 
vantagens da educação adventista. Os estudos mais recentes 
demonstraram que três fatores contribuem para o crescimen-
to da fé: frequentar escolas adventistas, crescer em lar ad-
ventista e ser nutrido espiritualmente numa igreja adventista. 
Outros estudos têm demonstrado que o frequentar escolas 
denominacionais aumenta a probabilidade de que os jovens 
se mantenham membros da igreja adventista como adultos. 
Partilhe esta informação positiva com sua escola e comuni-
dade esta semana e sempre que a oportunidade se apresentar. 

EDITORIAL
Espero que os resultados empíricos destes estudos animem 
professores e administradores que estão lendo este editorial 
a trabalharem com alunos e pais. Temos boas razões para 
celebrar as contribuições positivas que a educação adventista 
faz para o crescimento da fé e o desempenho acadêmico dos 
nossos alunos.

“O livro da Natureza é um grande guia”, escreveu 
Ellen White. Nele “há uma simplicidade e candura que lhes 
emprestam o maior valor. Todos necessitam das lições oriun-
das dessa fonte. Em si mesmo o encanto da Natureza desvia 
a mente, do pecado e das atrações mundanas, para a pureza, 
para a paz e para Deus.”  (Parábolas de Jesus, p. 24.) Dois 
artigos neste número convidam os leitores a refletir sobre os 
benefícios de gastar tempo junto da criação de Deus e a im-
portância de integrar o mundo natural no currículo das esco-
las adventistas. O enfoque está no por quê devemos conectar 
nossos alunos assim como nós mesmos com a Natureza. A 
educação sobre a Natureza não está limitada à sala de aula 
de ciências, afirma Rosemary Bailey ao destacar as razões 
baseadas em pesquisa e os benefícios de envolver e educar 
os alunos em ambientes naturais. Tom Goodwin sugere 
maneiras para ajudar os alunos a experimentarem o estímulo 
intelectual, a curiosidade pessoal e a alegria transcendente ao 
conectar seu aprendizado do dia a dia, inclusive ciência, com 
a criação de Deus.

Ao mesmo tempo que deixamos que o segundo livro 
de Deus abra os olhos dos alunos para ver o Criador e a bele-
za com a qual Ele nos rodeia, a educação adventista tem ou-
tra tarefa crucial: trazer a perspectiva distintamente cristã ao 
ensinado e ao aprendizado. Este é o enfoque de John Wesley 
Taylor no artigo O Enfoque Cristão nas Artes. A arte adquire 
mérito porque é expressão de criatividade, e a criatividade é 
de valor porque Deus é o Criador, e nós somos feitos à Sua 
imagem.

A terceira ênfase neste número é serviço como com-
ponente essencial da educação adventista. O famoso filósofo 
educacional, John Dewey, propôs que a verdadeira educação 
emerge através da interação entre o currículo tradicional e a 
experiência de trabalhar na e para a comunidade. Dois arti-
gos (Criar um Campus Voltado para o Serviço; e Aprender a 
Servir e Serviço Comunitário: Parte Essencial da Verda-
deira Educação), clamam para que a educação adventista 
promova serviço a outros como parte central da experiência 
ensinado-aprendizado, colocando serviço dentro da missão e 
modelo de cada instituição. Isto, sim, faria cumprir o desejo 
e a vontade da profeta: “[A verdadeira educação] prepara o 
estudante para a satisfação do serviço neste mundo, e para 
aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no 
mundo vindouro”. (Educação, p. 13.)
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O
uvido por acaso na igreja 
no sábado da educação 
adventista: “Mandar nos-
sos filhos para a escola 
da igreja nos deixaria 
sem dinheiro, aliás eles 
recebem educação me-
lhor na escola pública. O 

currículo é mais rigoroso que o da escola 
adventista. As crianças podem obter o 
ensino religioso em casa e na igreja.”

Ouvido por acaso em reunião de 
comissão de igreja: “Os professores na 
escolinha da nossa igreja fazem o melhor 
que podem, e que Deus os abençoe; mas 
as minhas meninas precisam receber 
educação de qualidade para competir 
com aqueles que se inscrevem para boas 
universidades. É por isso que as enviamos 
à escola particular na cidade.”

Estes são trechos de conversas reais e 
representam a percepção de muitos pais 
adventistas na Divisão Norte-Americana 
(DNA). Como os educadores adventistas 
respondem a essas percepções? Várias 
pesquisas menores indicam que alunos 
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Para verificar a habilidade do aluno, 
os pesquisadores usam procedimentos 
estatísticos, tomam a pontuação de cada 
aluno no teste padronizado de habilidade 
e calculam a média que melhor prediz a 
pontuação do aluno no teste padronizado. 
O resultado real de cada aluno no teste de 
aproveitamento é então comparado com a 
média prevista baseada na capacidade do 
aluno.

A boa notícia do CognitiveGenesis, 
até agora, é que no teste padronizado de 
aproveitamento os alunos das escolas 
adventistas na DNA estão bem acima 
da média nacional e acima do que seria 
predito baseado na pontuação do teste de 
capacidade.

Relações extraídas de dados da 
pesquisa

Juntamente com a administração de tes-
tes que provê instantaneamente a previsão 
anual da comparação entre o aproveita-
mento do aluno e as normas nacionais, o 
CognitiveGenesis também procura des-
cobrir que fatores relacionados ao aluno, 
seu lar e escola contribuem para o sucesso 
acadêmico. Cada ano, alunos, bem como 
seus pais, professores e administradores 
escolares preenchem questionários para 
que sejam avaliados os fatores que podem 
influenciar o aprendizado.

Dois questionários para alunos foram 
desenvolvidos. Um para 3º a 5º  anos  do 
ensino fundamental e outro, que é maior 
e inclui questões mais complexas, para 
6o a 8o anos do ensino fundamental e 1º e 
3º anos do ensino médio. Ambos incluem 
perguntas sobre o aluno, seu lar, sua classe 

de escolas adventistas vão bem acade-
micamente, mas o CognitiveGenesis é o 
primeiro estudo em grande escala a exa-
minar de modo abrangente o aprendizado 
acadêmico de alunos em escolas de ensino 
básico na DNA.

Pesquisas realizadas nos últimos 20 
anos têm avaliado muitas das metas 
espirituais da educação adventista. Dois 
estudos ValueGenesis revelaram que os 
alunos cresceram na fé como resultado 
de três coisas: frequentar escolas ad-
ventistas, crescer em lar adventista e ser 
nutrido por uma igreja adventista.1 Além 
disso, algumas pesquisas demonstraram 
que os alunos que estudam em escolas 
denominacionais têm maior probabilidade 
de permanecer como membros da igreja 
adventista quando adultos.2

A educação adventista é singular 
devido ao seu compromisso em educar 
a pessoa de modo integral. Portanto, 
além do crescimento espiritual, o desen-
volvimento cognitivo e físico também é 
considerado essencial para a educação 
completa. As metas da educação adven-
tista são amplas e profundas. Em termos 
de amplitude, Ellen White declara que a 
verdadeira educação “é o desenvolvimento 
harmônico das faculdades físicas, inte-
lectuais e espirituais”.3 E em termos de 
profundidade, ela escreve: “Mais elevado 
do que o sumo pensamento humano pode 
atingir, é o ideal de Deus para com Seus 
filhos. ... À frente do aluno existe aberta 
a senda de um contínuo progresso. ... Ele 
progredirá tão depressa e, tanto quanto 
for possível, em cada ramo do verdadeiro 
conhecimento.”4

Embora a pesquisa citada por este arti-
go demonstre claramente a importância da 
escola adventista para ajudar a intensificar 
a caminhada dos alunos com Deus, há 
carência de evidência empírica apoiando o 
êxito dessas escolas no campo acadêmico. 
Enquanto o número de membros da igreja 
na DNA está crescendo, as matrículas nas 
escolas denominacionais estão diminuin-
do, reduzindo assim a poderosa influên-
cia da educação adventista. Durante um 
período recente de 13 anos em uma das 
grandes uniões da DNA, por exemplo, o 
número de membros da igreja aumentou 
em 17 por cento; as matrículas escolares, 
porém, caíram em 18 por cento. O declí-
nio nas matrículas, a carência de evidência 
empírica para amenizar a preocupação 
dos pais sobre a qualidade acadêmica das 
escolas adventistas, e as crescentes exigên-
cias de avaliação para garantir contínuas 
melhoras incitaram pesquisadores da La 
Sierra University e da Andrews University 

a iniciar o CognitiveGenesis. Este projeto 
de pesquisa de quatro anos, empreendido 
com a cooperação do Departamento de 
Educação da DNA, documenta o aprovei-
tamento acadêmico de alunos do ensino 
básico nas escolas adventistas dos Estados 
Unidos, Canadá e Bermudas.

As metas do CognitiveGenesis devem 
prover respostas à três questões vitais:

• Qual é o nível de aproveitamento 
dos alunos nas escolas adventistas de ensi-
no fundamental e médio da DNA?

• Como os alunos das escolas da DNA 
se comparam com as normas nacionais?

• Que fatores relacionados ao aluno, 
seu lar e escola estão associados ao apro-
veitamento?

O CognitiveGenesis não apenas analisa 
a pontuação de testes padronizados (o Tes-
te de Habilidades Básicas de Iowa para 1º 
a 8º anos do ensino fundamental e o Teste 
de Desenvolvimento Educacional de Iowa 
para 1o e 3o anos do ensino médio), mas 
também compara esses resultados com 
o Teste de Habilidades Cognitivas. Isto 
permite aos pesquisadores descobrir dife-
renças entre o aproveitamento acadêmico 
previsto do aluno (baseado na habilidade) 
e seu nível real de aproveitamento.

Alguns alegam que o nível de apro-
veitamento acima da média nas escolas 
adventistas é devido à habilidade superior 
dos alunos, não à qualidade das escolas. 
Na metade da fase de coleta de dados (que 
vai do ano escolar 2006-2007 a 2009-
2010), as descobertas do CognitiveGene-
sis indicam que os alunos da DNA têm um 
nível de aproveitamento acima da média, 
mesmo após a verificação de capacidade.
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• Quantos alunos em sua escola partici-
pam de grupos musicais?

• Avalie a adequação do número de 
computadores para a sua escola.

Os números de identificação do aluno 
e da escola vindos do banco de dados da 
DNA são usados para associar os testes de 
alunos e dados do questionário com as res-
postas dos questionários dos pais, profes-
sores e escolas. Um plano longitudinal tem 
sido usado para associar dados para os 
quatros anos a fim de analisar as mudan-
ças no aproveitamento de cada aluno de 
ano a ano.

Para assegurar o sigilo, alunos, pais, 
professores e administradores colocam 
os questionários preenchidos em envelo-
pes selados e os enviam diretamente ao 
CognitiveGenesis para serem processados. 
A equipe de pesquisa está comprometida 
em respeitar totalmente a privacidade e 
manter as mais elevadas normas éticas.

Empreendimento amplo
Unir os dados de mais de 30.000 alunos 

em três países (Estados Unidos, Canadá e 
Bermudas) por quatro anos consecutivos 
é um empreendimento amplo. Em vez de 
seguir o procedimento usual de pesquisa 
e chegar a conclusões com uma pequena 
amostra de escolas, o CognitiveGenesis 
foi designado para incluir todas as escolas 
adventistas de ensino fundamental e 
médio e todos os alunos de 3o a 8o anos 
do ensino fundamental e do 1o e 3o anos 
do ensino médio na América do Norte. O 
Departamento de Educação da DNA e as 
equipes educacionais em todas as uniões 
aprovaram o estudo e têm dado muito 
apoio. A cooperação a nível de profes-

sor, escola, associação e união tem sido 
essencial para o eficaz recolhimento e 
processamento de mais de 105.000 testes e 
questionários durante os três últimos anos. 
Os 16 membros da Comissão Consultiva 
do CognitiveGenesis têm também suprido 
inestimável conselho e apoio.  O apoio 
financeiro para cobrir as despesas dos 
vários anos da pesquisa tem sido obtido de 
indivíduos e fundações de comunidades 
adventistas e públicas.

Resultados até agora
Os resultados de testes das nove uniões 

que fazem parte da DNA são semelhantes. 
Análises separadas foram preparadas para 
cada união, juntamente com um relatório 
de oito uniões combinadas. A União Ca-
nadense não está incluída nos resultados 
combinados, pois os testes de aproveita-
mento e capacidade usados no Canadá, 
embora semelhantes, não são idênticos aos 
testes usados nas outras oito uniões e estão 
baseados em conjunto de normas nacio-
nais diferentes. Não foi preparado nenhum 
relatório que combina os resultados da 
União Canadense com as outras uniões 
da DNA. As informações relatadas neste 
artigo são das oito uniões combinadas 
cujos territórios incluem Estados Unidos e 
Bermudas.

Os resultados dos dois primeiros anos 
foram muito encorajadores. Os alunos 
das escolas da DNA estão bem acima da 
média nacional de aprendizado (cerca 
de meia série acima) e mais elevados do 
que seria previsto baseado na pontuação 
do teste de capadade (cerca de meia série 
acima).

Esta excelente façanha tem grande 
alcance. Alunos de todos os níveis exami-
nados (3o a 8o anos fundamental e 1o e 3o 

anos do ensino médio), em todos os níveis 
de capacidade (dos alunos com necessida-
des especiais aos superdotados) e em esco-
las de todos os tamanhos (desde escolas 
de uma única sala às maiores escolas), 
se desempenham igual à média nacional 
ou acima dela em todas as áreas testadas 
(leitura, linguagem, matemática, estudos 
sociais, ciências e fontes de informação). 
Existem diferenças insignificantes entre 
os níveis de aproveitamento em escolas 
grandes e em pequenas.

Uma área já observada que precisa 
ser melhorada em toda a Divisão Norte-
Americana foi confirmada nos dados do 
CognitiveGenesis. As médias nos testes de 
Cálculo Matemático foram invariavelmen-
te mais baixas do que em qualquer outra 
área no teste de aproveitamento, incluin-
do as duas outras áreas de matemática: 

e sua escola, como: 
• Quanto tempo você gasta assistindo 

TV depois das aulas?
• Com que frequência seus pais o impe-

dem de assistir alguns tipos de programas 
de TV?

• Quanto tempo em um dia normal 
você gasta interagindo (conversando, 
fazendo compra, trabalhando, etc.) com 
seus pais?

• Com que freqüência, na sua escola, 
alunos mais velhos ajudam alunos mais 
novos com seus trabalhos de classe?

O questionário dos pais, oferecido em 
inglês, espanhol, francês e português, 
inclui algumas perguntas relacionadas às 
dos alunos, bem como outras exclusivas 
para sua função, como:

• Que tipo de escola seu filho freqüen-
tou em cada ano escolar?

• Quão envolvida é a sua família nas 
atividades escolares?

• Como você melhor descreve a quanti-
dade de inglês (idioma principal na DNA) 
falado em sua casa?

O questionário dos professores inclui 
perguntas sobre os recursos da escola bem 
como a interação dos alunos e pais com os 
educadores. Por exemplo:

• Como você avalia sua escola em 
relação ao apoio dos pais aos professores 
e à escola?

• Até que ponto os problemas discipli-
nares dos alunos são um problema em sua 
escola?

O questionário dos administradores, 
que é enviado a todos os diretores de ensi-
no fundamental e médio, inclui perguntas 
sobre as várias atividades curriculares e a 
adequação de recursos escolares, como:
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Problemas Matemáticos e Interpretação de 
Dados, e Conceitos e Estimativa Mate-
mática. O Departamento de Educação da 
DNA formou um grupo de força-tarefa e 
pediu ao CognitiveGenesis para prover 
informações que possam ser usadas para 
orientar as considerações sobre a razão 
das médias estarem baixas e como fortale-
cer o currículo de matemática. 

Análise completa da relação entre 
informação de pesquisa e aproveitamento 
começou em 2009 no fim do quarto ano 
de coleta de dados. Entretanto, algumas 
descobertas preliminares estão provendo 
apoio para o relacionamento entre os fato-
res aluno, lar, professor e escola conside-
rados importantes para o aproveitamento 
nas escolas da DNA. Descobrimos, por 
exemplo, que os alunos têm aproveitamen-
to superior quando:

- Frequentam escola adventista por 
vários anos;

- Não passam muito tempo assistindo 
televisão ou jogando no computador;

- Têm dieta saudável e sono adequado;
- Não gastam muito tempo participando 

de esportes;
- Interagem bastante com os pais;

- Possuem muitos bons livros e revistas 
em casa;

- Os pais controlam o tempo e o conteú-
do da TV e internet;

- Os pais estão envolvidos nas ativida-
des da escola; e

- Igreja e pastor apóiam a escola.

O que vem pela frente?
Uma vez que a coleta de dados e a 

análise forem concluídas, muitos artigos 
revisados por colegas e um ou mais livros 
descreverão as descobertas. Os pesqui-
sadores do CognitiveGenesis já estão se 
reunindo com as uniões e associações para 
discutir descobertas locais que poderão 
levar a melhorias nas escolas. Muitas 
dissertações de doutorado da La Sierra 
University e Andrews University já estão 
em andamento usando dados do Cogniti-
veGenesis. Outros grupos estão observan-
do com interesse o projeto. A Riverside 
Publishing, que distribui os testes padro-
nizados de aproveitamento e capacidade 
cognitiva usados no CognitiveGenesis, 
realizou conferência de cúpula no verão 
de 2008 e convidou a equipe de pesquisa-
dores para apresentar um relatório sobre 
o CognitiveGenesis. Importante líder da 
empresa espera que o projeto sirva de 
modelo para outros sistemas educacionais 
denominacionais seguirem.

O CognitiveGenesis e o Departamen-
to de Educação da DNA continuarão 
trabalhando juntos para compartilhar 
vastamente as boas novas da educação 
adventista com pais, pastores, educadores 
e administradores em todos os níveis. A 
equipe de pesquisa do CognitiveGenesis 
já apresentou relatórios anuais para todas 
as uniões e muitas das associações nos 
encontros de professores e concílios de 
pastores. Os resultados dos primeiros 
dois anos estão também sendo divulgados 
através do website do CognitiveGenesis 
(http://www.cognitivegenesis.org), do 
boletim informativo e de vídeo enviado a 
cada escola e igreja da DNA. Associações 
e escolas locais também estão fazendo 
sua parte, compartilhando as boas novas 
em reuniões de pais e mestres e através de 
boletins informativos.

A essência do assunto
Sempre que conversamos com professo-

res na América do Norte sobre o Cogni-
tiveGenesis, eles se entusiasmam com o 
que ouvem. Os resultados lhes dão motivo 
para se orgulharem de estar ensinando em 
escola adventista. Em todas as matérias, 
os alunos estão indo melhor do que a 
média nacional e melhor do que seria 

previsto com base em sua capacidade! 
Também temos ouvido histórias de pais 
que receberam as notícias e decidiram ma-
tricular seus filhos em escolas adventistas.

Enfim, esperamos que o CognitveGene-
sis venha aprovar a educação adventista no 
campo acadêmico do mesmo modo que o 
ValueGenesis aprovou no campo espiri-
tual. Ele proverá aos pais a confiança de 
que a escola adventista oferece o melhor 
ambiente para seus filhos aprenderem e 
que os equipará para ter êxito aqui e na 
eternidade com o Senhor.

Elissa E. Kido, Ed.D., 
Diretora do Projeto 
CognitiveGenesis, e Ro-
bert J. Cruise, Ph.D., 
Diretor de Pesquisa, 
são membros do corpo 
docente da La Sierra 
University em Riverside, 
Califórnia, EUA. Jero-
me D. Thayer, Ph.D., 
Diretor Associado de 
Pesquisa, é membro 
do corpo docente da 
Andrews University 
em Berrien Springs, 
Michigan, EUA.
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R O S E M A R Y  B A I L E Y

Necessidade de Contato

M
uitos de nós, quando 
criança, gostáva-
mos de construir 
castelos, subir em 
árvores, fazer girlan-
das de margaridas 
e ocupar-nos com 
outras atividades 

maravilhosas ao ar livre. Como adul-
tos, podemos encontrar paz e alegria na 
quietude e beleza do mundo natural, onde 
Deus parece estar bem mais perto. Hoje, 
infelizmente, a maioria das pessoas nos 
países desenvolvidos, especialmente as 
crianças, passa bem pouco tempo em meio 
à natureza ou ao ar livre.

Os adventistas têm um conselho 
especial com respeito ao valor de estar 
em meio à criação de Deus. Ellen White 
escreveu há quase um século: “Ao mesmo 
tempo em que a Bíblia deve ter o primeiro 
lugar na educação das crianças e jovens, o 
livro da natureza ocupa o lugar imediato 
em importância.”1 Embora isto seja razão 
sufi ciente para novo foco na abundante 
criação de Deus, um número crescente de 
estudos científi cos relata os efeitos positi-
vos da natureza na vida humana. Mesmo o 
mundo secular está buscando maneiras de 
trazer o aprendizado ao ar livre para den-
tro da sala de aula. Ao tentarem convencer 
a administração e mesa a pensar “fora das 
paredes da sala de aula”, os educadores 
adventistas precisarão de análise racio-
nal sólida para apoiar suas idéias. Este 

artigo resumirá alguns dos benefícios de 
passar tempo em meio à natureza como foi 
revelado na pesquisa em andamento e no 
conselho de Ellen White.

A natureza promove o 
desenvolvimento espiritual

Professores adventistas devem estar na 
vanguarda do movimento de ensino sobre 
a natureza que está atraindo o mundo 
secular. Nossa igreja frequentemente fala 
da natureza como o “segundo livro de 
Deus” e da nossa função como mordomos 
da criação de Deus. Ellen White escreve: 
“No mundo natural, Deus colocou nas 
mãos dos fi lhos dos homens a chave para 
abrir a tesouraria de Sua Palavra. O invi-
sível é ilustrado pelo visível. A sabedoria 
divina, a eterna verdade e a graça infi nita 
são compreendidas pelas coisas que Deus 
fez.”2 No livro Educação, Ellen White 
descreve a Bíblia e a natureza como os 
currículos fundamentais para o desen-
volvimento completo da criança. Sobre a 
natureza, ela escreve: “Tanto quanto possí-
vel, seja a criança, desde os mais tenros 
anos, colocada onde esse maravilhoso 
manual possa abrir-se diante dela. ... Que 
aprendam as crianças a ver em a natureza 
uma expressão do amor e da sabedoria 
de Deus.”3 Depois acrescenta: “O conta-
to constante com o mistério da vida e o 
encanto da natureza, bem como a ternura 
suscitada com o servir a estas belas coisas 
da criação de Deus, propendem a desper-

Este artigo resumirá alguns 

dos benefícios de passar 

tempo em meio à natureza 

como foi revelado na 

pesquisa em andamento 

e no conselho de Ellen 

White.
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Necessidade de Contato com a Natureza
tar o espírito, purifi car e elevar o caráter.”4

Descobri que até mesmo alunos do 1o 
ano do ensino fundamental podem apren-
der a encontrar signifi cado espiritual nas 
coisas da natureza e normalmente se em-
polgar ao descobrir escondidas mensagens 
de Deus. O uso da natureza como livro 

texto despertará a curiosidade e os ajudará 
a ver a mão divina no mundo ao seu redor.

A natureza desperta curiosidade
Quando a criança vê, toca, cheira, e de 

modo geral experimenta o mundo com 
seus sentidos, a curiosidade é estimulada.5 

Existem tantas novidades em um cená-
rio natural que as crianças são levadas a 
perguntar: O que há embaixo da pedra? 
Detrás da árvore? Que tipo de inseto é 
esse? Por que o passarinho está fazendo 
um buraco na árvore? Aonde esta trilha 
leva? Devido às constantes mudanças na 
natureza, o mesmo trecho da fl oresta ou 
jardim sempre oferecerá novas coisas para 
se explorar em cada visita.

Sabemos que curiosidade motiva os 
alunos. Estudos demonstram que quan-
do os alunos estão curiosos sobre algo, 
a motivação intrínseca para aprender 
é maior.6 Além disso, tornam-se mais 
curiosos conforme aprendem mais.7 Esse é 
um ciclo contínuo. A pesquisa de J. Brune 
revelou que “usar o meio ambiente como 
ferramenta de aprendizado... melhorou 
a motivação, as habilidades vitalícias de 
aprendizado... e as atitudes de respeito e 
responsabilidade do aluno.”8 Sendo assim, 
as características da natureza motivam 
a criança a explorar, aprender, e então que-
rer conhecer mais!

A natureza inspira criatividade
Conforme os alunos exploram, fre-

quentemente encontram maravilhosa 
inspiração para expressões criativas de seu 
aprendizado, suas emoções e observações. 
Criatividade e imaginação fl orescem ao 
ar livre. Experimente levar os alunos para 
fora com um caderno de rascunho, e peça 
que desenhem os insetos que encontra-
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rem. Ou observe o que acontece quando 
você arma cavaletes de pintura em frente 
a um jardim. Eu tinha uma aluna que se 
recusava a escrever na sala de aula, mas 
pedia mais tempo para finalizar sua tarefa 
ao escrever no jardim onde sua história 
(sobre um rato) acontecera. Os alunos 
acham muito mais fácil escrever ou pintar 
quando podem ver coisas que lhes dão 
idéias, em vez de ter que buscar inspiração 
assentados em uma carteira.

Os ambientes naturais atraem as crian-
ças devido à diversidade de sons, aromas, 
cores, e objetos. Esses ambientes lhes 
permitem explorar e manipular de modo 
interativo uma variedade de objetos.9 Ar-
tistas, músicos, fotógrafos, poetas, escrito-
res, e até inventores encontram inspiração 
observando a natureza. Professores podem 
usar a natureza para planejar aulas de 
artes, redação, ciência e música.

Os professores devem também dar 
aos alunos tempo para brincadeiras não 
estruturadas em meio à natureza. Um estu-
do revelou que estar em ambiente natural 

promove brincadeiras mais criativas. Em 
vez de apenas brincar no balanço e escor-
regador, as crianças inventam histórias 
imaginárias.10 Outros estudos revelaram 
que jardins, florestas, campinas e outros 
lugares naturais provêem superabundância 
de objetos manipuláveis que promovem 
descoberta e brincadeira criativa. Brin-
quedos, asfalto e grama contêm pouco, 
se é que contém, desse tipo de objetos.11 
Plantas provêem materiais palpáveis como 
ramos, frutos, folhas ou agulhas, flores e 
sementes.12 Cultivar um jardim é algo que 
quase todo professor pode fazer na pro-
priedade da escola ou até mesmo dentro 
do prédio escolar. Ao prover ambientes 
naturais para brincadeiras criativas e ex-
ploração, os professores poderão estimular 
a criatividade das crianças. Ambientes 
naturais também são grandes locais para 
ensino e aprendizado.

Tempo na natureza  
fortalece o aprendizado

Todo professor deseja que seus alunos 
adquiram conhecimento e habilidades 
que os tornarão adultos úteis e eficientes. 
Edward O. Wilson declara que “o mundo 
natural é o ambiente mais rico em infor-
mação que as pessoas podem encontrar.”13 
Em meio à natureza, as crianças têm a 
oportunidade de identificar, denominar e 
classificar as coisas ao seu redor enquanto 
exploram de modo criativo. Essas ativida-
des os ajudam a desenvolver habilidades 
de classificação e aumentam a retenção.14 
Por que ensinar habilidades de classifica-
ção com pequenos desenhos para recortar 

quando você pode sair e classificar flores, 
pedras ou ramos, o que será bem mais 
divertido e significativo?

Além de prover a prática de habilida-
des, a natureza também contém autêntico 
material de ensino para muitas áreas. 
As conexões com a ciência são claras, 
mas outras matérias também podem ser 
ensinadas ao ar livre. Se o professor de 
português está ensinando adjetivos, o 
aluno descobrirá em primeira mão muitos 
adjetivos excelentes ao descrever o jardim 
ou a floresta. Matemática também pode 
ser facilmente ensinada ao ar livre usando 
problemas reais, como encontrar o perí-
metro do jardim ou calcular a quantia de 
húmus que a escola precisa comprar para 
as árvores. O professor de Bíblia pode 
usar a natureza para esclarecer a Palavra 
de Deus e prover lições práticas visuais. 
A parábola do semeador e da semente se 
encherá de vida conforme os alunos seme-
arem em um jardim. O líquen serve como 
lição concreta de cooperação. Os alunos 
veem resultados da misericórdia de Deus 
no modo como os animais e plantas são 
capazes de se adaptar para sobreviver em 
um mundo pecaminoso, cheio de doenças, 
destruição e recursos limitados. O pro-
fessor de estudos sociais pode encontrar 
mais dificuldade em conectar os assuntos 
com o mundo natural, porém conceitos de 
comunidade, vizinhança, relação mútua e 
poluição podem ser eficazmente ensinados 
ao ar livre.

Para tornar mais fácil o ensino ao ar li-
vre, muitas escolas têm desenvolvido áreas 
de ensino ao ar livre chamadas de habitat 

Quando a criança vê, toca, 

cheira, e de modo geral 

experimenta o mundo 

com seus sentidos, a 

curiosidade é estimulada.
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escolar. Pesquisadores fizeram grandes 
descobertas em estudos de programas que 
envolvem instrução em habitats escolares 
ou outros ambientes naturais. Ao ar livre 
os alunos aprenderam e retiveram mais 
conteúdo. Tiveram também melhor apro-
veitamento em testes posteriores do que os 
que receberam instrução na sala de aula.15

O uso do meio ambiente no ensino 
tem também aumentado o aproveitamen-
to do aluno em ciências, matemática e 
leitura.16 O autor Richard Louv escreve 
que o aprendizado com “experiências 
diretas” e instruções ao ar livre resultou 
em melhores médias em testes padroniza-
dos e aumentou a capacidade de resolver 
problemas, tomar decisões e desenvolver 
pensamento crítico. Ele cita um estudo na 
Califórnia, no qual os alunos que par-
ticiparam de um programa baseado no 
meio ambiente melhoraram as médias de 
matemática e ciências em 27 por cento e 
passaram a se envolver mais nas ativida-
des em sala de aula.17 Pesquisas continu-
amente demonstram a eficácia de passar 
tempo aprendendo em ambiente natural.

Tempo em meio à natureza  
afeta a atenção

O aprendizado é grandemente dificul-
tado quando o aluno tem problemas para 

manter a atenção. Um crescente número 
de crianças tem dificuldade de concen-
tração, não apenas aqueles que foram 
diagnosticados com Transtorno de Déficit 
de Atenção (TDA) e Transtorno de Défi-
cit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
É difícil para eles memorizar, completar 
tarefas, ou mesmo apreciar uma história.

Um crescente grupo de pesquisadores 
mostra o efeito positivo da natureza sobre 
a concentração. Devido ao ambiente 
natural não ser estático, a atenção das 
crianças é automaticamente atraída para 
os movimentos, sons, cores e formas ao 
seu redor.18 Em contraste, uma planilha 
não faz nada para manter a atenção por-
que os alunos se fatigam e a atenção va-
gueia. Quando estão ao ar livre, a atenção 
dos alunos parece ser facilmente presa. 
Não se cansam por ter que focalizar em 
tarefa enfadonha por longo período de 
tempo.

Certo estudo focalizou especificamente 
os sintomas do TDA e o efeito do ambien-
te mais natural e mais verde.  Os resul-
tados mostraram sintomas mais leves de 
TDA nas crianças que brincaram em am-
biente mais verde e algum relacionamento 
entre a natureza e sintomas reduzidos de 
TDA .19 A implicação: Alunos precisam 
periodicamente da chance para descansar 

sua atenção direta (o tipo de atenção que 
usam para ouvir o professor, concentrar-
se em um exercício, ou completar uma 
tarefa). 

A natureza está cheia de coisas que 
involuntariamente atraem a atenção e 
provêem uma experiência restauradora 
para as crianças com pouca capacidade 
de concentração.20 O simples fato de o 
professor separar tempo para brincadeira 
em um gramado pode ajudar os alunos a 
se concentrarem melhor na sala de aula.

Tempo em meio à natureza  
reduz o estresse

Muitos de nós já sentimos o efeito 
pacífico e estabilizador da natureza. 
As crianças podem receber os mesmos 
benefícios.21 Os que ensinam adolescentes 
sabem que este período da vida é cheio de 
mudança e incerteza. Para eles, a natureza 
provê uma “infra-estrutura sólida em um 
mundo de possibilidades turbulentas, um 
lugar de retorno à estabilidade e equilí-
brio, lugar que provê de modo desprote-
gido a essência real da vida. Experiências 
concretas na natureza contribuem para 
formar um banco de recursos no qual 
sacar material para a edificação própria.”22 
Como cristãos, acrescentaríamos que a 
natureza é um lugar onde os jovens podem 
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se conectar com Deus em meio ao estresse 
do seu desevolvimento.

Pesquisas revelaram que os fatores de 
estresse têm menos impacto em todos os 
níveis de aflição psicológica quando as 
pessoas têm bastante acesso à natureza. A 
natureza provê um amortecedor contra os 
eventos estressantes da vida.23 Um estudo 
mostrou que ao enfrentar problemas 
adultos que vivem em prédios sem árvores 
em volta mostraram mais procrastinação 
do que adultos circundados pelo verde; 
e consideravam suas dificuldades como 
sendo mais severas, duradouras e menos 
solúveis. 24 O autor Richard Louv decla-
ra que exposição à natureza ao redor da 
casa ou mesmo em aposento com visão 
panorâmica ajuda a proteger o bem-estar 
psicológico das crianças. Ele acrescenta 
que monitores têm observado mudanças 
positivas de comportamento em crianças 
com incapacidades quando estas gastam 
tempo em interação direta com a nature-
za.25

Hoje, mais do que nunca, nossos alunos 
sofrem com elevados níveis de estresse. 
Prover a eles, e a nós mesmos, momentos 
na natureza e em áreas naturais ao redor 
da escola ajuda a reduzir os efeitos tóxicos 
do estresse no corpo.

Conclusão
A filosofia adventista coloca muita ên-

fase no desenvolvimento integral e saúde 
e também na natureza como revelação 
de Deus. Permitir aos alunos interagi-
rem com a natureza proverá benefícios 
espirituais, cognitivos, sociais e físicos. 
Essas oportunidades também os ajuda-
rão a aprender e relembrar mais, e lhes 
ensinarão hábitos de exercício físico. Se os 
alunos aprendem, quando ainda jovens, a 
apreciar a natureza, se tornam mais aptos 
a gastar tempo ao ar livre quando adul-
tos e continuarão a colher os benefícios. 
Portanto, os professores podem ajudar os 
alunos a desenvolver amor pela natureza, 
o qual perdurará até a fase adulta e será 
transmitido aos próprios filhos.

As escolas adventistas podem criar um 
habitat escolar que provê espaço para seus 
alunos interagirem com a criação de Deus. 
Os professores podem trazer objetos da 
natureza para a sala de aula e levarem os 
alunos em passeios educativos a parques 
ecológicos e outros ambientes naturais.

Aprender a ver Deus na natureza e 
reconhecer lições espirituais na natureza 
exigem tempo e compreensão do mundo 
natural. Se quiser que seus alunos colham 
os benefícios espirituais da natureza, você 
precisa se envolver na natureza com eles! 
Enquanto a sociedade secular se torna 
cada vez mais consciente da necessidade 
de contato com a natureza, e à medida 
que a ciência descobre seus benefícios, 
os educadores adventistas podem desem-
penhar função importante não apenas 
implementando o ensino sobre a natureza, 
mas também enfatizando sua importância 
espiritual.

Rosemary Bai-
ley é professora de 
ciências para o ensino 
fundamental na Ruth 
Murdoch Elementary 
School em Berrien 
Springs, Michigan, 
EUA. Ela possui 
M.A. em Currículo e 
Instrução pela Andrews 

University. A paixão da Sra. Bailey é ajudar jovens 
a desenvolver interesse e amor pelas coisas do 
mundo natural. Foi treinada pelo Project Wild e 
participou em programas de educação ao ar livre 
com seus próprios alunos e como convidada para 
um programa de 5o e 6o ano.  Gosta de ser convida-
da para fazer apresentações sobre a natureza em 
outras salas de aula. 
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A 
grande narração da Cria-
ção no livro de Gênesis 
descreve os seres humanos 
como criados por Deus 
(Gênesis 2:7) e colocados 
em um jardim abastecido 
de plantas e animais (v. 
8). Eles imediatamente 

receberam mordomia sobre as criaturas do 
mar, céu e terra (1:26, 28). É interessante 
que a primeira ação de Adão registrada foi 
dar nome a cada animal e ave (2:18), tarefa 
que implica profundo conhecimento destas 
criaturas e reconhecimento de seu valor.1

Acredito que essas observações susten-
tam dois fatos essenciais sobre o relacio-
namento entre a humanidade e a natureza. 
Primeiro, nós precisamos da natureza. 
Temos afinidade bem enraizada com o 
mundo natural que transcende culturas, 
e que Edward O. Wilson, biólogo da 
Harvard, denominou biofilia.2 Enquanto 
Wilson interpreta a biofilia em termos pu-
ramente evolucionários, o educador cristão 
reconhece a mesma afinidade como tendo 
sua origem na criação.

O segundo e igualmente importante 
fato é: A natureza precisa de nós. Com 
certeza, a maioria das espécies não intera-
ge diretamente com os humanos; a maio-
ria dos besouros provavelmente prospera-
ria se nós desaparecêssemos do planeta, 
e muitas espécies, se pudessem pensar e 
falar, provavelmente se alegrariam com o 
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Reparando a Brecha:

Reconectando 
Alunos com a 

Natureza

nosso desaparecimento (devido ao sinistro 
registro da nossa conduta em cuidar 
deles)! No entanto, dado o inquestionável 
poder que os seres humanos modernos 
têm sobre os ecossistemas do mundo, a 
natureza com certeza precisa que exerci-
temos fielmente nosso poder, como bons 
mordomos, ou zeladores da criação de 
Deus. Portanto, a natureza precisa que 
cuidemos dela.

Temos afinidade bem 

enraizada com o mundo 

natural que transcende 

culturas.
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Infelizmente, as tendências da socieda-
de ocidental moderna entram em conflito 
com ambos estes fatos profundamente 
importantes. Modificamos consideravel-
mente o mundo natural, criando-o à nossa 
própria imagem e degradando severa-
mente importantes ecossistemas naturais 
como pradarias nativas, florestas tropicais 
e recifes de corais. O ser humano agora 
parece até estar influenciando o sistema 
climático do mundo através da produ-
ção massiva de gases em efeito estufa. 
Além disso, gastamos quase todo nosso 
tempo vivendo, trabalhando, nos diver-
tindo, viajando – ensinando e aprendendo 
– dentro do conforto de ambiente arti-
ficial, normalmente gastando pouco, ou 
quase nenhum tempo, em meio à natureza. 
Muitas crianças (e adultos!) são, por essa 
razão, essencialmente analfabetos com 
respeito ao mundo natural ao seu redor, 
tendo trocado a biofilia pela tecnofilia. 
Como, então, ouviremos e observaremos 
as criaturas de Deus dando louvor a Ele? 
E por que cuidaríamos dessas criaturas se 
não conhecemos coisa alguma sobre elas?

Matthew Sleeth, médico cristão que 
se tornou porta-voz para a consciência 
ambiental cristã, ilustra esse analfabetis-
mo contando sobre uma apresentação que 
fez para um grupo de trinta e seis adoles-
centes da Nova Inglaterra. Todos, exceto 
dois, imediatamente identificaram um 
Hummer ao ver uma foto deste enorme 
veículo esportivo. Em contraste, apenas 
dois adolescentes puderam corretamen-
te identificar um folha de sugar maple 
(bordo), mesmo sendo o bordo uma árvore 
comum nas florestas da Nova Inglaterra, 
fonte do melado de bordo, e símbolo na-
cional do Canadá, poucos quilômetros ao 
norte. Sleeth escreve: “Se este é o mundo 
do nosso Pai, talvez devêssemos dar mais 
atenção a ele.”3

se dedicarão a profissão de administração 
de recursos ou de conservação.

Mas como fazemos isso? Como educa-
dores adventistas podem ajudar a “reparar 
a brecha” entre os alunos e a criação de 
Deus? Embora, provavelmente, uma única 
solução não funcione para todos, o restan-
te deste artigo sugere três princípios para 
alcançar esta valiosa meta:

1. Incentivar experiência direta e signi-
ficativa com a natureza;

2. Melhorar o ensino de ciências para 
transmitir mais eficazmente a ligação com 
a natureza e a relevância humana para 
com ela; e

3. Articular conscientemente (e exem-
plificar) a ética com base bíblica que reco-
nheça o valor de toda a criação, inclusive 
daquilo que pode não oferecer benefício 
direto ao ser humano.

Os dois primeiros princípios se aplicam 
a educadores seculares e a educadores 
cristãos; o último princípio é o domínio 
privilegiado de professores que se baseiam 
na fé. Vamos considerá-los um de cada 
vez.

Incentivar experiência direta e 
significativa com a natureza

Muitas crianças são naturalistas princi-
piantes – quando têm oportunidade, sen-
tem prazer em apanhar insetos, observar 
animais e pássaros, ou construir um forte 
na mata. Infelizmente, muitas crianças 
não têm (ou aproveitam) essas oportunida-
des. Devido aos confortos do ar condi-
cionado, jogar vídeo game em casa pode 
parecer mais atraente do que pegar girinos 
no lago enquanto espantam mosquitos; e 
os pais, compreensivelmente temerosos de 
desconhecidos patológicos, mantêm suas 
crianças dentro de casa (ou pelo menos no 
quintal). O impulso naturalista, portanto, 
permanece dormente – ou é completamen-
te destruído.

Devido à nossa meta de “reconectar” 
alunos com a natureza, pais e educadores 
têm rica oportunidade de ajudar crianças e 
jovens a redescobrir esses simples praze-
res. Comece cedo com experiências – não 
forçadas, baseadas em descobertas – no 
mundo natural. Incentive as crianças a 
explorar matas e a construir fortes. Visite 
o litoral ou um zoológico. Apóie hobbies 
como observar passarinhos ou colecionar 
pedras.4

Embora muitas dessas atividades 
possam ser executadas em ambientes de 
aprendizado menos estruturados, como 
no lar, professores inovadores podem 
encorajar o contato direto com a natureza 
na sala de aula. Monte um alimentador de 

A natureza precisa 

que cuidemos dela.

Cruzar este abismo entre a humani-
dade e a natureza – reparar a brecha, 
como diz a frase bíblica, é certamente 
algo digno de nossos melhores esforços 
como educadores cristãos. Ajudaremos 
educacional, psicológica e espiritualmente 
nossos alunos ao planejarmos maneiras 
para reconectá-los à natureza – o segundo 
livro de Deus – a fim de experimentarem o 
estímulo intelectual, a admiração pessoal 
e alegria transcendental que a criação de 
Deus nos traz. Estaremos também ajudan-
do a formar futuros cidadãos que melhor 
compreendam e cuidem de toda a cria-
ção de Deus, pessoas que provavelmente 
escolherão estilos de vida e defenderão 
regulamentos que busquem preservar os 
ecossistemas da Terra. Alguns desses jo-
vens até mesmo encontrarão sua vocação e 
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pássaros do lado de fora da janela, e peça 
aos alunos que registrem as espécies que 
o visitam em diferentes épocas do ano. 
Oriente os alunos a fazerem coleção iden-
tificada de folhas, insetos, conchas, fósseis 
ou pedras. Use microscópio simples para 
examinar e documentar vida em uma gota 
de água do lago. As oportunidades, natu-
ralmente, são intermináveis. 

Estas experiências são especialmente 
importantes para crianças menores, mas 
o contato direto com a natureza pode 
ser formativo até mesmo na faculdade. 
Como exemplo pessoal, escolhi cursar 
uma segunda faculdade, a de biologia 
(minha primeira formação era teologia), 
em parte, porque fiquei admirado com a 
beleza e complexidade da vida em uma 
simples mata numa manhã de verão antes 
do meu último ano na faculdade. Subse-
quentemente segui carreira em biologia. 
Quatorze anos de experiência como 
professor universitário confirmaram este 
compromisso. Muitos alunos expressam 
apreciação pelas atividades de laboratório 
ou aulas no campo que os conectam com 
a natureza. Tais experiências fazem mais 
que comunicar informação; elas permitem 
aos alunos encontrarem alegria, mistério e 
as maravilhas da criação de Deus.

Melhorar o ensino de ciências 
(especialmente biologia)

Ao buscarmos ajudar a reconectar 
nossos alunos com a natureza, parte da 
solução deve ser melhorar o ensino de 
ciências, especialmente biologia, a fim 
de comunicar eficazmente a interconexão 
e relevância humana para com o mundo 
natural – tarefa ironicamente complica-
da pelo avanço da ciência moderna.5 O 
crescimento exponencial e a complexidade 
assustadora de conhecimento biológico 
têm causado maior especialização e frag-
mentação, tornando difícil para profes-
sores (e alunos) descobrirem os temas 
fundamentais, unificadores da natureza e 
o valor humano para com ela. Oprimidos 
pela grande quantidade de conhecimento 
especializado, alunos iniciantes podem 
desenvolver pouca percepção quanto ao 
por quê de cuidar da criação de Deus – e 
podem perder completamente o interesse 
pela ciência. 

Como envolver os alunos na ciência, 
considerando a enorme complexidade do 
assunto? Edward O. Wilson baseia-se em 
sua longa carreira educacional na Harvard 
para oferecer cinco princípios abran-
gentes. Esses princípios se aplicam mais 
diretamente a educadores universitários e 
de níveis avançados do ensino médio, mas 

podem ser igualmente adaptados a níveis 
escolares inferiores.

1. Ensine de cima para baixo, comece 
por conceitos gerais e amplos, depois vá 
para os particulares. Isso ajuda os alunos 
a colocar conhecimento específico em 
contexto que o torne significativo. Para o 
educador cristão, por exemplo, o conceito 
relevante mais amplo para a educação 
científica é a Criação – o cosmos é o 
trabalho manual de Deus, não apenas pro-
duto do tempo, acaso e lei natural.

2. Relacione o conhecimento científico 
a outras disciplinas, especialmente as 
humanas, enfatizando a ligação de todo 
conhecimento. Essas conexões permitem 
aos alunos encontrarem múltiplos “gan-
chos” para aprender e mostram a unidade 
de conhecimento sobre o mundo de Deus. 
Por exemplo, a ciência da ecologia (o estu-
do do relacionamento entre coisas vivas e 
o meio ambiente) prontamente se associa 
com disciplinas como economia, ciência 
política e teologia.

3. Focalize a solução de problemas em 
vez de fatos específicos ou disciplinas. 
Esta abordagem também ajuda os alunos 
a verem as conexões entre as disciplinas e 
promove o pensamento cuidadoso neces-
sário para se lidar com muitos dos proble-
mas complexos que afrontam a sociedade 
moderna. Por exemplo, resolver a maioria 
dos problemas de conservação depende 
tanto (ou mais) em lidar eficazmente com 
questões sociológicas, políticas e econô-
micas como em aplicar o conhecimento 
biológico correto.

4. Mostre entusiasmo pelo que você 

Ajudaremos educacional, 

psicológica e 

espiritualmente nossos 

alunos ao planejarmos 

maneiras para reconectá-

los à natureza – o segundo 

livro de Deus – a fim 

de experimentarem o 

estímulo intelectual, a 

admiração pessoal e 

alegria transcendental que 

a criação de Deus nos traz.
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faz – amor genuíno pela natureza – e 
incentive em seus alunos este entusiasmo. 
Como todos os professores podem perce-
ber, os alunos estão mais aptos a aprender 
e se interessar em um assunto quando o 
professor mostra profundo interesse nele. 
Dê a eles a chance de “contagiar-se” com 
seu entusiasmo pela criação de Deus!

5. Encoraje os alunos (especialmen-
te os que planejam seguir carreira em 
ciências) a adotar uma abordagem em 
forma de T para o aprendizado: adquira 
conhecimento geral sobre grande varieda-
de de assuntos (a parte superior do T), e 
então vá fundo em uma área de interesse 
particular (a haste vertical do T). Essa 
abordagem ajuda a modelar cidadãos bem 
informados com conhecimento vasto e 
relevante sobre a natureza, bem como 
profissionais eficientes com conhecimento 
especializado em áreas especificas neces-
sárias.6

As sugestões de Wilson são facilmen-
te transferíveis para a educação cristã. 
Professores de ciências em escolas e 
universidades adventistas enfrentam os 
mesmos desafios que seus colegas secu-
lares: Ajudar alunos a compreender os 
amplos temas interconectados da natureza 
e alcançar domínio de detalhes técni-
cos apropriados enquanto são levados a 
genuinamente apreciar o mundo natural. 
Devemos nos esforçar para ensinar bem 
as ciências, visto o aumento explosivo de 
conhecimento cada vez mais complexo e 
detalhado. As sugestões de Wilson ofere-
cem bom ponto de partida. 

Contudo, educadores cristãos de-
vem colocar este empenho em estrutura 
diferente e introduzir nele outro sentido. 
Wilson, trabalhando em contexto comple-
tamente secular, acredita que “conheci-
mento científico, humanizado e bem ensi-
nado, é a chave para conseguir equilíbrio 
duradouro na vida”7 Esse conhecimento, 
acredita, levará nossos alunos a entender 

por que devem cuidar da natureza, con-
duzindo-os a escolhas mais em harmonia 
com ritmos naturais. Mas fatos científicos 
– não importa quão bem ensinados – são 
insuficientes para “reparar a brecha” entre 
os alunos e a criação de Deus. Como edu-
cador cristão, acredito que devemos fazer 
mais: articular e exibir a ética biblicamen-
te orientada que reconheça devidamente o 
valor inerente da Criação. Vamos analisar 
este princípio.

Promova a ética biblicamente 
orientada 

O ensino aperfeiçoado de ciências é 
certamente importante ao buscarmos 
reconectar alunos com o mundo criado. 
As pessoas tendem a valorizar mais a 
natureza quando compreendem como os 
sistemas naturais funcionam e por que são 
relevantes para o bem-estar humano. No 
entanto, apenas o conhecimento científico 
nunca poderá sustentar a posição ética 
apropriada em relação à Criação, atitude 
que reconhece seu significado e valor 
inerentes. De fato, a perspectiva científi-
ca secular normalmente considera toda 
a natureza, incluindo os seres humanos, 
simplesmente como produto do tempo, do 
acaso e da necessidade em universo cego 

às preocupações, esperanças, ou temo-
res da humanidade. Nessa perspectiva, a 
natureza simplesmente existe – não tem 
significado ou valor inerente. Podemos 
arbitrariamente lhe atribuir valor porque 
por acaso gostamos dela, ou porque supre 
as nossas necessidades. Mas tal valor é 
meramente preferência, não obrigação 
moral.

O biólogo cristão Fred Van Dyke e seus 
colegas consideram isso como a “grande 
falha da ética ambiental moderna”, já que 
o “valor máximo da Criação jamais pode 
ser encontrado dentro da própria Cria-
ção”.8 Em contraste com esta ética centra-
lizada no ser humano, a Bíblia ensina que 
a Criação tem valor porque Deus diz que 
ela é boa (Gênesis 1:10, 12, 18, 21, 25, 31). 
Mesmo criaturas que aparentemente não 
têm utilidade para o ser humano têm valor 
para Deus. De fato, em Sua majestosa 
resposta à queixa de Jó, Deus “parece Se 
divertir de modo positivo ao indicar quão 
absoluta e pavorosamente inútil são (para 
nós) algumas das criaturas que Ele fez”,9 
criaturas como o leviatã e o beemonte.

Van Dyke e seus colegas instam com 
faculdades cristãs a aplicarem esta pers-
pectiva teológica ao núcleo de seu ensino 
de ciências, para comunicar a “ciência 

Como educadores 
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os alunos e a criação de 

Deus?
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arrependida” que leve os alunos a “cele-
brar a Criação, não meramente mensurá-
la”.10 Esse ensino busca produzir mais que 
conhecimento mental ou novas agendas. 
Busca formar novas pessoas porque “a 
Bíblia jamais considera uma verdade co-
nhecida até que ela controle a vida daquele 
que a ouve”.11 O resultado será jovens que 
não apenas compreendem a criação de 
Deus, mas que também valorizem e cui-
dem dela porque é a criação de Deus.

Como podemos ensinar de tal maneira? 
Embora esteja apenas começando explorar 
esta questão, dois pontos parecem claros. 
Primeiramente, professores e departamen-
tos podem intencionalmente abrir espaço 
em matérias individuais e diferentes currí-
culos para diretamente articular e explorar 
a ética baseada na Bíblia sobre o “cuidado 
à criação”. A maioria dos colégios adven-
tistas, pelo menos na América do Norte, 
oferece uma matéria que explora a relação 
entre o ensino bíblico sobre a Criação e 
a biologia. Esta matéria normalmente se 
concentra no debate Criação x Evolução, 
mas pode facilmente ser ampliada a fim 
de considerar as implicações da doutrina 
da Criação sobre outras áreas da biologia, 
inclusive a mordomia ambiental. Tenho 
experimentado resultados iniciais encora-
jadores em minhas tentativas de fazer isso 
nessa matéria.

Em segundo lugar, sendo que nossa 
meta é ajudar os alunos a incorporar (não 
apenas conceituar) a ética que genuina-
mente valorize a Criação, os educadores 
adventistas criarão oportunidades para 
exemplificar e encorajar seus alunos a 
abraçar e a praticar modos de vida éticos. 
Professores adventistas têm muitas ocasi-

ões para exemplificar, em nível pessoal e 
organizacional, estilos de vida e normas 
que respeitem o valor da criação de Deus, 
apesar de haver muito espaço para me-
lhoras. Além disso, alguns cursos servem 
para aplicações práticas do “cuidado à 
Criação”. Como exemplo, duas matérias 
da área de biologia na Andrews University 
(Ornitologia e Mamalogia) são designa-
das como matérias de “Aprendizado de 
Serviço” que requerem que os alunos im-
plementem projeto de serviço relacionado 
às mesmas. Esses projetos dão aos alunos 
oportunidade para diretamente cuidar 
e/ou ensinar outros (normalmente alunos 
do ensino fundamental ou desbravadores) 
a valorizar a criação de Deus.

Não estou defendendo a versão sim-
plificada, “espiritualizada”, do ensino de 
ciências.  O ensino de ciências em escola 
cristã deve ser tão rigoroso como em 
ambiente secular, onde se espera que os 
alunos dominem aspectos técnicos impor-
tantes do conhecimento científico moder-
no. Deve, porém, fazer mais, colocando 
este conhecimento – firmemente – dentro 
da estrutura cristã que ilumine o real valor 
e significado de toda a natureza.

Nosso produto?
Reparar a brecha entre o ser huma-

no e a natureza requer que ajudemos 
os alunos a apreciar o genuíno valor da 
Criação. Este artigo sugeriu três princí-
pios para se fazer isso. Primeiro, encoraje 
mais contato direto e significativo com o 
mundo natural, permitindo que os alunos 
descubram as maravilhas da Criação e 
genuinamente experimentem a biofilia. 
Segundo, trabalhe para melhorar o ensino 

da ciência, especialmente no ensino médio 
e superior, para que os alunos claramente 
compreendam a interconexão e relevân-
cia humana para com sistemas naturais. 
Terceiro, ajude a formar pessoas éticas, bi-
blicamente instruídas, que compreendam 
– e pratiquem na vida diária – o inerente 
significado e valor da natureza atribuídos 
por Deus. Porque este valor é surpreen-
dentemente elevado (Deus chamou Suas 
criaturas boas e considerou toda a criação 
“muito boa”), alunos que adquiriram esta 
perspectiva apreciarão e procurarão con-
tato deliberado com a natureza e buscarão 
servir como bons mordomos da criação, 
executando eficientemente a ordem dada a 
Adão e Eva no jardim. Atuarão como “re-
paradores da brecha” entre o ser humano e 
o restante da boa criação de Deus.

H. Thomas Goodwin é 
professor de Paleo-
biologia na Andrews 
University em Berrien 
Springs, Michigan, 
EUA, onde leciona 
matérias na área de 
biologia, paleontologia 
e geologia.
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A
s artes (como música, 
pintura, drama, escultura 
e literatura) são trans-
formadoras de vidas, 
abrindo novos horizontes 
e oportunidades para pro-
fessores se conectarem de 
maneira significativa com 

os alunos.
As artes também podem ser controver-

sas. Talvez você já tenha ouvido comentá-
rios como estes:

• “Que isso! É apenas uma expressão 
de criatividade, não pode estar ‘certo’ ou 
‘errado’.”

• “Não há necessidade de analisá-la, 
basta apreciá-la.”

• “Bem, não tem nenhum palavrão na 
história, então não vejo problema algum.”

• “Ela é excelente escritora. Como você 
pode dizer que este livro é inadequado 
para as aulas de literatura da faculdade? 
Os alunos são adultos e não tão impressio-
náveis como os mais novos.”

Como cristãos, devemos fazer algumas 
perguntas importantes: As artes são de va-
lor? Colocou Deus dentro do ser humano 
tanto o desejo como a habilidade de criar 
coisas que são singulares e atraentes? Se 
assim o fez, existem padrões divinos que 
se aplicam à criação e apreciação de obras 
de arte?

Essas questões são preocupantes para 
os educadores cristãos.1 Nós e nossos 
alunos devemos ser capazes de dar uma 
razão para o que cremos2 – razão baseada 

não apenas na tradição, preferência pesso-
al ou opinião popular. Nossas respostas, 
obviamente, não devem ser superficiais 
ou demissíveis. Ao contrário, devemos 
examinar cuidadosamente as artes e tentar 
formular princípios diretivos que nos 
habilitem a experimentar, compreender 
e apreciar completamente o que Deus 
pretendia, enquanto rejeitamos aquilo que 
é degradante, imoral ou antagônico às 
crenças e valores cristãos.

Definindo arte
As artes são formas de expressão que 

esclarecem, intensificam e interpretam a 
vida. Elas estimulam nossa capacidade 
de observação, treinam nosso poder de 
reflexão e ajudam a nos identificar com 
outros e sentir empatia por eles. Apesar 
das artes incorporarem muitas formas, 
vamos considerar as seguintes principais 
categorias: 

1. As artes auditivas combinam som, 
silêncio, altura, timbre, intensidade, ritmo 
e por vezes palavras em produções acústi-
cas tais como na música vocal ou instru-
mental.

2. As artes visuais incorporam 
ingredientes fundamentais como massa, 
espaço, luz e sombra, bem como forma, 
proporção, perspectiva e cor para produzir 
pintura, escultura, arquitetura e coisas 
semelhantes.

3. As artes literárias, tais como poesia 
e prosa, tecem rima, ritmo, símile, metáfo-
ra, contraste, aliteração e significado de 

palavras em tapeçaria escrita.
4. As artes dramáticas, incluindo pro-

dução de teatro e filme, volvem em torno 
de componentes-chave como: enredo, 
uníssono, dissonância, fluidez, desalinho, 
cadência, angularidade e interdependên-
cia.

Apesar de algumas formas de arte 
impressionarem certas pessoas mais do 
que outras, cada uma delas enriquece a 
nossa vida.

As artes possuem valor cristão
Por que uma obra de arte tem valor? 

Em primeiro lugar e acima de tudo a arte 
adquire mérito porque é expressão de cria-
tividade; e a criatividade tem valor porque 
Deus é o Criador e nós somos feitos à Sua 
imagem.3

A 
segunda razão é que a Bíblia 
especificamente pede produção 
artística. Tanto o canto congre-
gacional como a interpretação 
instrumental foram em várias 

ocasiões ordenados por Deus como com-
ponentes-chave na adoração.4 Em outra 
ocasião, Deus indicou que dramatizações 
simples fossem usadas para comunicar 
lições espirituais.5

Talvez uma das maiores demonstrações 
do valor que Deus coloca na expressão 
artística é encontrada no planejamento 
do santuário.6 De acordo com o plano de 
Deus, deviam existir escultura, estatuá-
rio, cortinas bordadas e representaçôes 

Enfoque  
Cristão nas

J O H N  W E S L E Y  
TAY L O R  V Artes
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artísticas da natureza. As cerimônias eram 
cuidadosamente coreografadas. Além 
disso, Deus pessoalmente comissionou os 
que deviam preparar estes componentes 
estéticos,7 o que provê evidência convin-
cente de que Deus valoriza tanto o artista 
como a expressão artística.

Buscando estrutura cristã
A educação adventista do sétimo dia 

busca levar perspectiva cristã distinta 
para o ensino e aprendizado. Formar 
visão cristã das artes exige que identifi-
quemos princípios bíblicos que orientem 
a expressão criativa e forneçam critério 
para avaliação artística. Estes princípios 
incluem as seguintes considerações:

1. Níveis de discernimento influenciam 
a apreciação. Existem pelo menos três ní-
veis de discernimento artístico – sensação, 
compreensão e valorização.

Sensação é a informação rústica de 
nossos órgãos dos sentidos, que estimulam 
reação emotiva. É possível, no entan-
to, perceber algo sem verdadeiramente 
compreendê-lo.8 Muita música popular, 
por exemplo, tem forte apelo ao sentido 
porque é aprazível em nível físico. A boa 
música também é agradável, porém ofere-
ce oportunidade de incorporar componen-
te intelectual à experiência da audição. Ela 
pede compreensão tanto do meio como da 
mensagem.

Existe, no entanto, dimensão ainda 
mais crítica. Valorizar significa avaliar 
algo em termos da visão que a pessoa 
tem.9 Isto requer discernimento à medida 
que a pessoa coloca a experiência estética 
dentro da estrutura conceitual e a expõe 
a princípios normativos e critério de 
avaliação. Para o cristão, a obra estéti-
ca não deve meramente ser algo que a 
pessoa goste ou até mesmo compreenda, 
mas uma experiência que eleve a pessoa 
a nível mais sublime e espiritual. Isso 
significa que embora o deleite sensorial e 
o prazer emocional sejam componentes 
legítimos da vida cristã, o amor a Deus 
deve sobrepujar o amor ao prazer.10 Visto 
que arte, música e drama podem causar 

impacto emocional 
muito profundo, os 
cristãos precisam 
cuidadosamente 
aplicar critérios 
racionais e espiritu-
ais à sua avaliação 
de todos os tipos de 
arte.

2. Tanto o meio 
como a mensagem 
devem ser conside-
rados. Existem dois 
elementos paralelos 
na arte: estilo e 
mensagem. Ambos 
são importantes.

As formas 
artísticas podem 
ser usadas para 
transmitir muitos 
tipos de mensa-
gens – realismo ou 
fantasia, verdade 
ou falsidade, bem 
ou mal; mas elas 
sempre transmitem 
uma mensagem. De 
fato, uma obra de 
arte normalmente 
amplifica o impacto 
da idéia. Acres-
centa força à visão 
encapsulada, não 
importa qual seja. 
Um exemplo disso 
é o uso de obra de 
arte como propa-
ganda política para 
promover racismo ou fanatismo, como na 
Alemanha nazista. Consequentemente, 
a mensagem artística deve ser cuidado-
samente examinada para ver se combina 
com a crença da pessoa.

E quanto ao estilo? Algumas pessoas 
rejeitam formas artísticas contemporâne-
as, não por serem contrárias à visão cristã, 
mas porque se sentem ameaçadas por um 
novo meio ou estilo desconhecido. Mas 
já que a arte é parte integral da vida, suas 
formas estão sujeitas a mudanças com o 
passar do tempo, e em diferentes lugares e 
culturas.

Tais modificações não são intrinseca-
mente más. A poesia hebraica antiga, por 
exemplo, raramente rimava. Ao contrário, 
usava artifícios literários tais como parale-
lismo e aliteração. Isto significa que não é 
realmente poesia (ou que o verso moderno 
que rima não é realmente poesia)? Certas 
formas de música contemporânea utilizam 
combinações e sequências harmônicas 

que não aparecem na música escrita 50 
anos atrás. Isto é errado? Ou pode ser 
que, assim como a linguagem, as formas 
e expressões do século 21 tenham mais li-
gação com a geração atual? Está claro que 
o cristão deve aprender a apreciar formas 
artísticas de vários períodos históricos 
e contextos culturais e ao mesmo tempo 
julgar os valores com base na visão cristã.

Existe ainda outro aspecto a ser 
considerado. Toda obra de arte signifi-
cativa tem íntima ligação entre o meio 
e a mensagem. Os estilos artísticos, na 
verdade, frequentemente se desenvolvem 
como resultado de certa visão de mundo. 
Além disso, com o tempo, certas formas 
de arte se tornam simbolicamente asso-
ciadas a mensagens específicas. Deste 
modo, a pessoa deve também considerar 
as verdadeiras conotações dos estilos 
artísticos, quer sejam expressos através 
da música, escultura, literatura, ou outra 
forma artística.

As artes são formas de 

expressão que esclarecem, 

intensificam e interpretam a 

vida.
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para a imaginação.12 Alguns cristãos tem 
considerado que a arte visual deve ser es-
tritamente representativa – um retrato exa-
to da natureza. De acordo com precedente 
bíblico, no entanto, a arte não precisa ser 
realista. Ao contrário, ela pode incorporar 
dimensões criativas e inventivas. Teci-
da na orla da vestimenta sacerdotal, por 
exemplo, estavam desenhos de romãs de 
cor escarlate, púrpura e azul.13 Na na-
tureza, as romãs são  de cor vermelha e 
talvez púrpura, mas nunca azul. Portanto, 
podemos concluir que Deus valoriza a 
imaginação e criatividade.

Uma obra de arte pode também ser 
criada como elemento de adoração. 
Inicialmente, parece existir um parado-
xo: O mesmo Deus que proibiu a criação 
de qualquer imagem esculpida também 
disse a Moisés para fazer um taberná-
culo que incorporaria muitas formas de 
representação artística.14 O candelabro, 
por exemplo, incluía desenhos de flores e 
frutas, enquanto o lugar santíssimo incluía 
modelos de seres angélicos. Esta aparente 
incoerência é solucionada em Levítico 
26:1: O problema não estava na qualidade 
representativa da arte, mas em torná-la 
objeto de adoração. Hoje em dia, embora 
não nos ajoelhemos para adorar uma obra 
de arte, talvez precisemos considerar mais 
de perto nossa adulação dos produtores 
e executores das várias formas de arte. 
Apenas Deus é digno de adoração.

Além do propósito pretendido, o efeito 
final da expressão artística deve ser con-
siderado. A Bíblia nos relembra: “... toda 
árvore boa produz bons frutos, porém a 
árvore má produz frutos maus. ... Assim, 
pois, pelos seus frutos os conhecereis.”15 

Para o cristão o teste final da obra de arte 
é seu efeito espiritual na vida da pessoa. A 
arte que nos ajuda a sermos pessoas me-
lhores – mais comprometidas com o plano 
de Deus para a nossa vida, mais harmoni-
zadas com as necessidades dos que estão 
ao nosso redor – é a arte apropriada para o 
cristão estudar e criar.

5. Embora expressões artísticas devam 
sempre transmitir mensagem espiritual 
edificante, não precisam ser religiosas. A 
religião é dimensão essencial da vida do 
cristão. Está centralizada na obra divina 
da salvação e em nossa resposta a este 
maravilhoso dom. Através de encontros 
especiais, ela procura cultivar vibrante 
relacionamento entre nós e Deus. Ser 
cristão, no entanto, significa mais do que a 
experiência religiosa de um dia por sema-
na – significa examinar, do ponto de vista 
espiritual, todos os aspectos da vida.16

Como isso se relaciona com a arte? 
Primeiramente, a expressão artística, na 
verdade, pode estar focalizada em temas 
religiosos e isso é apropriado. Contudo, 
assuntos religiosos não garantem que a 
obra de arte transmitirá a visão cristã. Por 
outro lado, dimensões não religiosas da 
vida também oferecem temas apropria-
dos para artistas cristãos, contanto que a 
totalidade da vida seja vista da perspectiva 
espiritual.

Consideremos as artes literárias, por 
exemplo. A Bíblia não contém apenas 
poesia religiosa, mas também versos não 
religiosos. No caso de Cantares de Salo-
mão, enquanto o poema por vezes tenha 
sido interpretado como descrição do amor 
de Cristo por Sua igreja, ele é fundamen-
talmente uma linda expressão antifônica 

3. É possível diferenciar entre habili-
dade técnica e visão de mundo. A excelên-
cia técnica é evidenciada pela habilidade 
do artista, conforme julgada por peritos ou 
por outras pessoas em constante contato 
com a forma artística. Na pintura, por 
exemplo, a excelência técnica pode incluir 
o uso de cor, forma, textura, composição 
e equilíbrio, bem como de linhas, pers-
pectiva e a unidade da obra de arte, entre 
outros critérios.

Reconhecendo a perícia técnica como 
indicador de excelência, a pessoa pode 
discordar da perspectiva de vida do artis-
ta, mas ao mesmo tempo afirmar que ele 
ou ela é grande artista. Em outras pala-
vras, a obra de arte não é lixo simplesmen-
te porque discordamos do ponto de vista 
do artista. Por outro lado, se algo imoral 
ou não verdadeiro está embutido na obra 
de arte, pode ser mais destrutivo do que 
se for grosseiramente expresso. Portanto, 
quanto maior a excelência técnica da obra 
de arte, mais cuidadosamente sua visão 
deve ser criticada.

4. Tanto o propósito como o efeito da 
obra de arte devem ser cuidadosamente 
considerados. A arte pode ser criada por 
muitas razões. Pode ser produzida, por 
exemplo, simplesmente como obra de 
beleza; e isto é bíblico. Na construção do 
templo, Salomão “adornou a sala de pe-
dras preciosas”.11 No pátio, havia um “mar 
de fundição” apoiado por doze estátuas de 
boi e sua borda era “como flor de lírios”. 
Além disso, havia duas colunas erigidas 
no meio do pátio. Em cada caso, esses ele-
mentos foram acrescentados porque Deus 
queria que a beleza fosse evidente.

A arte pode ainda servir como avenida 

A arte adquire mérito 

porque é expressão 

de criatividade; e a 

criatividade tem valor 

porque Deus é o Criador 

e nós somos feitos à Sua 

imagem.
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do amor entre o homem e a mulher – uma 
obra literária romântica colocada por Deus 
na Bíblia. Na área de prosa dramática, 
o Livro de Ester é considerado uma das 
grandes obras-primas de todos os tempos. 
No entanto, embora retrate, de maneira 
poderosa, temas espirituais, não menciona 
o nome de Deus. Se até mesmo a Bíblia 
pode conter obras literárias não religio-
sas, é plausível que expressões artísticas 
não religiosas sejam apropriadas para o 
cristão, se transmitirem valores espirituais 
e elucidarem a visão cristã.

Nesta seção examinamos, de forma 
resumida, cinco critérios para produção e 
apreciação artística. Princípios como esses 
podem nos ajudar a ver as artes da pers-
pectiva cristã, bem como nos relacionar 
refletidamente com questões que os alunos 
consideram particularmente relevantes. 
Consideremos agora duas dessas questões 
– a da cultura e a do sagrado e do comum.

Cristianismo e cultura
O cristianismo e a cultura podem se 

relacionar de muitas maneiras.17 Em um 
extremo, a cultura é vista como sendo 
inerentemente boa e todas as suas mani-
festações são aceitas. Em outro extremo, a 
cultura é vista como sendo inerentemente 
má e, por isso, os cristãos devem rejeitar 
e tentar se afastar de sua influência imoral.

Existe, no entanto, uma terceira 
perspectiva – a perspectiva que vê a 
cultura como campo de batalha da grande 

controvérsia entre o bem e o mal. Essa 
visão exige que os cristãos examinem 
cuidadosamente a cultura à luz dos prin-
cípios bíblicos, confirmando componentes 
culturais que estejam em harmonia com 
o plano e o caráter de Deus e ao mesmo 
tempo rejeitando e tentando remediar 
qualquer condição que vá contra o padrão 
divino.

Essa mentalidade de que “Cristo trans-
forma a cultura” é especialmente relevante 
para a educação cristã. Uma das principais 
metas da educação é ajudar os alunos a 
valorizarem sua herança cultural enquan-
to os preparamos para exercer influência 
positiva na sociedade como um todo.18 
Infelizmente, escolas cristãs tem, por 
vezes, inconscientemente levado alunos a 
aceitar a cultura indiscriminadamente ou a 
negligentemente rejeitá-la por completo.

Como então devemos abordar as artes 
que estão inseparavelmente ligadas a 
símbolos, assuntos e estilos culturais? 
Primeiro, precisamos ajudar os alunos 
a compreender que sociedade e cultura 
fazem parte do plano de Deus para este 
mundo. À medida que o mundo imergiu 
no conflito entre o bem e o mal, elementos 
da cultura foram subvertidos e distorcidos. 
Portanto, a tarefa inicial para o cristão 
é reconhecer o domínio de Cristo em 
todas as dimensões da vida e cuidadosa-
mente avaliar a cultura e suas expressões 
artísticas de acordo com a visão cristã. A 
principal consideração deve ser rejeitar o 

mal e aceitar aquilo que é bom – em har-
monia com o caráter de Deus e Seu plano 
para nossa vida.

Existe outra dimensão, no entanto, 
dentro daquilo que é bom – a progressão 
da cultura inferior para a superior, da 
preferência das massas para gosto mais 
refinado.19 As formas artísticas de cultura 
das massas são frequentemente muito 
sentimentais e cheias de clichês. Elas 
tendem a retratar o óbvio e, por vezes, o 
cruel e o vulgar. Essas expressões artís-
ticas carecem de dimensão intelectual e 
não oferecem experiência estética.20 Uma 
das metas essenciais da educação cristã é 
ajudar os alunos a desenvolver e amadure-
cer na apreciação cultural.21

A questão do sagrado e do comum
Agora vamos nos voltar à questão do 

sagrado e do comum. Embora todos os 
aspectos da vida devam ser vistos da 
perspectiva espiritual, parece existir forte 
apoio bíblico para a diferenciação entre 
o sagrado e o comum.22 Na sarça ardente, 
Deus ordenou a Moisés que retirasse suas 
sandálias “porque o lugar em que estás é 
terra santa”.23 Ao que tudo indica, Moi-
sés geralmente usava sandálias e isto era 
aceitável.24 No Monte Horebe, no entanto, 
ele estava pisando em “terra santa” e, para 
mostrar sua reverência, deveria diferenciar 
entre o sagrado e o comum. Poucos anos 
depois, os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, 
estando embriagados, deixaram de fazer 
essa distinção e foram punidos por usar 
fogo comum para propósito sagrado.25

Quais são as implicações para a edu-
cação? Primeiramente, devemos ajudar 
nossos alunos a perceber a diferença entre 
o sagrado e o comum, principalmente 
nas artes. Devemos ser especialmente 
cuidadosos em não misturar o sagrado e 
o comum em nossa adoração a Deus.26 Os 
alunos, no entanto, devem ser incentivados 
a experimentar tanto o sagrado como o 
comum, cada um dentro dos parâmetros 
do plano de Deus para sua vida. Limitar 
nossa vida ao comum nos priva da vida 
abundante que cresce do relacionamento 
pessoal com Deus.27

A vida cristã
Em resumo, vimos que as artes pos-

suem valor inerente. Examinamos também 
vários princípios com os quais podemos 
capacitar nossos alunos a diferenciar entre 
o meio e a mensagem, o propósito e o 
efeito e a desenvolver níveis mais profun-
dos de compreensão. Isto os habilitará a 
diferenciar entre perícia e visão e entre o 
espiritual e o profano. Finalmente, vimos 
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algumas maneiras de ajudar os alunos 
a compreender a relação entre cultura e 
expressão artística e a função do sagrado e 
do comum.

Experiências artísticas podem mu-
dar vidas. Consequentemente, a esfera 
artística tem se tornado o ponto central 
na grande controvérsia entre o bem e 
o mal.28 Como professores adventistas, 
nosso relacionamento com as artes deve 
estar em harmonia com a compreensão 
cristã de Deus e de Sua criação, da origem 
e do destino e dos princípios e valores. 
Devemos orientar nossos alunos a pensar 
profunda e espiritualmente, a observar 
cuidadosamente e a discriminar com sabe-
doria. Juntos, devemos fazer escolhas que 
glorifiquem a Deus.

Em última análise, a vida do cristão 
deve ser expressão de alegria e beleza em 
meio a um mundo escuro e sem esperança. 

Talvez a própria vida cristã deva ser nossa 
suprema obra de arte, nossa principal 
obra-prima estética.
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o que incluir no currículo. O imperativo cristão é 
rejeitar o mal na cultura e afirmar aquilo que é bom. 
Dentro do que é bom, no entanto, deve também 
existir crescimento em direção ao refinamento 
cultural. “‘Algo melhor’ é a senha da educação, 
a lei de todo o verdadeiro viver.” Ellen G. White, 
Educação [Tatuí, São Paulo: Casa Publicadora 
Brasileira], p. 296.

22. Sagrado, por definição, é algo que pertence 
especificamente a Deus – devido à Sua presença 
imediata ou comando explícito, ou porque foi 
especificamente dedicado a Deus. Exemplos incluem 
o sábado (Êxodo 20:8-11; Ezequiel 20:20), o dízimo 
(Levítico 27:30; Malaquias 3:8) e o momento e lugar 
da adoração.

23. Êxodo 3:5.
24. Êxodo 12:11.
25. Levítico 10:1-2. Semelhantemente, Uzá, da 

tribo de Judá, pereceu quando tocou a arca sagrada 
(1 Crônicas 13:9, 10). Os coatitas, da tribo de Levi, 
foram os únicos expressamente ordenados a conduzir 
a arca (Números 4:15). Outros exemplos podem 
ser encontrados em 1 Samuel 13:9-14 e 2 Crônicas 
26:16-21.

26. Gênesis 4:3-7.
27. Salmo 16:11; João 10:10.
28. Efésios 6:12, 13.

Existem pelo menos três 

níveis de discernimento 

artístico – sensação, 

compreensão e 

valorização.
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A
lguns anos atrás eu estava 
andando de carro com um 
aluno da faculdade que se 
oferecera como voluntário 
para ajudar a reformar 
uma casa na comunidade. 
Quando lhe perguntei por 
que estava tomando tempo 

para ajudar essa pessoa num domingo em 
vez de estudar para o vestibular de medi-
cina, ele respondeu: “Meus pais me educa-
ram a ajudar os outros todas as vezes que 
tiver oportunidade. Sempre que puder, vou 
ajudar os outros.”

Argumento em favor do serviço
Alunos como este podem ser encon-

trados em todos os campi universitários 
na América do Norte. De acordo com 
informação longitudinal do Cooperative 
Education Research Program, estão em 
alta o interesse no serviço comunitário 
[voluntário] e envolvimento na comunida-
de entre alunos universitários. Uma pes-
quisa de 2006 relatou que 26,8 por cento 
dos alunos disseram que havia “muito boa 
chance” de participarem em atividades 
de serviço comunitário na faculdade, em 
contraste com 16,9 por cento quando a 
pergunta foi feita pela primeira vez em 
1990.1

Faculdades adventistas estão em posi-
ção singular para alcançar e orientar esses 
alunos com propensão para o serviço. A 
comissão de Cristo para servir representa 
prioridade filosófica importante do ensino 

superior adventista, baseada na Bíblia e 
reafirmada através da história da igreja. 
Jesus disse que “não veio para ser servido, 
mas para servir” (Mateus 20:28, RA),2 e 
Paulo nos relembra que devemos ser “ser-
vos uns dos outros, pelo amor” (Gálatas 
5:13).

Ellen White sugere que evangelistica-
mente é “uma vida de serviço que arreba-
tará homens e mulheres do pecado para 
a justiça”.3 Ela firmemente assegura que 
o serviço possui valor cristão essencial: 
“Como nosso Salvador, achamo-nos neste 
mundo para servir a Deus. Aqui nos acha-
mos a fim de nos tornarmos semelhantes 

a Ele no caráter, revelando-O ao mundo 
mediante uma vida de serviço”,4 e diz que 
“unicamente em uma vida de serviço se 
encontra a verdadeira felicidade”.5

Nossa fé acrescenta um elemento de 
urgência e significado aos imperativos 
morais e éticos sentidos pela juventude 
moderna para ajudar os outros. Por esta 
razão, as escolas adventistas devem fazer 
mais do que meramente oferecer opções 
de serviço. Devemos incluir o serviço na 
missão de cada instituição e exemplificá-lo 
como forte vocação. Ellen White adverte: 
“No preparo para a vida de serviço os 
jovens são mandados para a escola”, mas 
frequentemente, “absorvem-se no estudo, 
e muitas vezes perdem de vista o propósito 
deste. ... Ao formar-se, milhares se acham 
fora do contato da vida.”6

Simplesmente incluir o serviço na edu-
cação adventista como reflexão tardia não 
evitará este afastamento. Administradores, 
professores e funcionários devem intencio-
nalmente integrar o serviço em cada parte 
da vida da escola, e devem dar exemplo 
de uma vida de serviço. Não pode ser algo 
que fazemos; deve ser algo que somos.

Educadores e escolas assumem uma 
parceria com pais e famílias da igreja 
naquilo que Ellen White diz ser “solene 
compromisso de criar nossos filhos para 
Sua obra. Rodeá-los de influências que os 
induzam a escolher uma vida de serviço, 
e dar-lhes o devido preparo, eis nosso 
primeiro dever.”7

Todas as instituições adventistas de en-

D A V I D  S M I T H

Criar um 
campus voltado 
para o serviço

De acordo com informação 

longitudinal do Cooperative 

Education Research 

Program, estão em alta 

entre alunos universitários 

o interesse no serviço 

comunitário e envolvimento 

na comunidade.
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administradores, professores e funcio-
nários carregam pacotes e malas, escada 
acima, nos dormitórios.  Tenho orgulho 
de ver meus colegas suportarem o calor e 
a dor nas costas para ativamente ilustrar 
a prioridade que colocamos em ajudar os 
outros.

Um ex-aluno, agora empregado no 
Union College, Scott Cushman me disse 
que se lembra de quando era novato, voltar 
ao carro para buscar outra carga e ver que 
o pastor da igreja e o professor de ciências 
já estavam carregando suas coisas para o 
quarto. “Fiquei mudo, atônito, surpreso 
e aliviado”, diz Cushman. “Acho que foi 
aí que me senti completamente certo de 
que havia escolhido a faculdade correta. 
Agora, que trabalho aqui, nunca perco o 
evento da chegada de alunos. Quero que 
todo aluno sinta o mesmo que senti 10 
anos atrás.”

A instituição que se empenha de todo o 
coração na cultura de serviço continuará a 
buscar maneiras de expandir e fortalecer 
o enfoque do campus no serviço. Quando 
administradores, professores, funcioná-
rios, membros da mesa e membros da 
igreja se unem aos alunos em servir os 
outros, os alunos sentem a importância de 
servir.

Quando os alunos, devidamente trei-
nados, instruídos e capacitados planejam 
e promovem atividades de serviço, seus 
colegas têm maior probabilidade de 
participar do que quando os funcionários 
da escola estão na direção. O campus que 
cultiva ambiente centralizado e direcio-
nado ao aluno é um campus que está no 
rumo certo para criar uma cultura de 
serviço.

Criar e manter um campus centralizado 
no aluno exige a aquisição de apoiadores 
importantes: administradores, professores 
e funcionários, membros constituintes, 
ex-alunos e membros da mesa. Cada um 
destes grupos deve concordar que confiar 
e habilitar a liderança dos alunos compen-

sino superior na Divisão Norte-Americana 
refletem um compromisso com a educação 
através do serviço em sua missão, visão 
ou outras declarações diretivas.8 Durante 
projeto de pesquisa de dois anos, Gina 
Creek (como solteira, Jacob) descobriu 
que faculdades e universidades adventistas 
continuamente comprovam este compro-
misso em suas comunidades. No livro 
Crafting a Culture: A Guide to Successful 
Campus Ministries,9 Creek descreve a 
diversidade de metodologia e a existência 
de atributos em comum presentes em cada 
campus adventista em relação à importân-
cia e presença de serviço integrado. Creek 
resume a declaração do capelão de um 
campus: “O nível de serviço do qual a ins-
tituição participa está em direta conexão 
com a autenticidade da espiritualidade do 
campus.”10

Em 2007, duas de nossas instituições, 
a La Sierra University e o Union College, 
receberam uma distinção honorária, o 
President’s Community Service Award, 
honra esta concedida a apenas três por 
cento das instituições de ensino superior 
nos Estados Unidos. O fato de duas esco-
las adventistas terem sido incluídas neste 
grupo seleto demonstra que nossos campi 
não apenas estão grandemente ativos mas 
também sendo reconhecidos por algo que 
tem se tornado parte de nossa “marca de 
identidade”.

Temos percebido que alunos levam 
consigo após a formatura os hábitos que 
desenvolveram na faculdade. Um estudo 
longitudinal que rastreia formandos do 
Union College (Lincoln, Nebraska, EUA) 
por cinco anos demonstrou que os ex-
alunos mantiveram um nível de envolvi-
mento na igreja igual ou maior do que o 
nível de envolvimento enquanto estavam 
na faculdade. Isto significa que os alunos 
que participam no serviço de um cam-
pus terão maior probabilidade de buscar 
oportunidades para servir depois de sair 
da instituição.

“Dê aos alunos evidência de que seus 
dons são valorizados na faculdade e conti-
nuarão a se sentir valorizados ao iniciarem 
a vida adulta, usando aqueles dons para 
abençoar sua própria congregação”, diz 
Rich Carlson, vice-presidente para assun-
tos espirituais do Union College e autor da 
pesquisa.11

Não muito tempo atrás, Shelli Johnson, 
formada pelo Union College em 2007, 
voltou ao campus e descreveu quão en-
volvida estava no serviço enquanto esteve 
na faculdade. Falou sobre como se sentiu 
perdida ao iniciar sua carreira, até que 
descobriu modos de renovar seu envolvi-
mento no serviço comunitário. Durante 
uma palestra no culto desafiou os alunos 
a ajudar outros e a transformar o serviço 
[voluntário] em estilo de vida que se esten-
de além da experiência universitária. 

Criar um campus voltado para o 
serviço

Creio que qualquer campus de facul-
dade ou universidade pode criar cultura 
voltada para o serviço. Para isto é neces-
sário um esforço conjunto por parte dos 
grupos e apoiadores do campus, mas o 
resultado é gratificante. Através da minha 
experiência no Union College, vejo cinco 
passos essenciais para se criar cultura de 
serviço:

1. Ser exemplo de vida de serviço.
2. Dar responsabilidade de liderança 

aos alunos.
3. Combinar oportunidades únicas com 

contínuas.
4. Criar a tradição de honrar o serviço.
5. Incluir o serviço dentro do currículo.
Antes de pedir aos outros que sirvam, 

nós, como professores e administradores 
devemos primeiro nos tornar servos. A 
igreja adventista do sétimo dia se lembra 
desta lição através da cerimônia do lava-
pés. No Union College, sou relembrado 
disso todo mês de agosto durante o evento 
anual da chegada de alunos, enquanto 
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sa os riscos envolvidos. Os alunos líderes 
podem nem sempre se desempenhar 
de modo responsável, maduro ou sábio 
como seus correlativos adultos o fariam. 
Sua falta de experiência significa que os 
resultados podem ser falhos ou lentos. No 
entanto, estes argumentos podem ser con-
frontados enfatizando que a nossa missão 
é educar. De que outro modo os alunos 
aprenderão liderança se não estivermos 
dispostos a dar-lhes a liberdade de falhar 
ocasionalmente?

Esses riscos podem ser minimizados 
com treinamento e apoio. Identificar e ins-
truir os alunos que demonstram vocação 
pelo serviço se torna a tarefa dos adminis-
tradores, professores e funcionários, bem 
como de líderes estudantis experientes.  
Não importa quão eficaz o treinamento, 
sempre haverá riscos. Capacitar os alunos 
para usar seus dons concedidos por Deus 
para liderar seus colegas pode ser assus-
tador, mas normalmente muito recompen-
sador.

Identificar durante o ano escolar opor-
tunidades de serviço com vários níveis 
de compromisso garantirá que o serviço 
seja essencial à experiência da faculdade 
e diminuirá as barreiras contra o serviço 
voluntário. Com agendas já lotadas com 
aulas, trabalho, estudo e socialização, os 
alunos frequentemente hesitam em buscar, 
por si mesmos, oportunidades de serviço 
voluntário. Poucos alunos em faculdades 
adventistas vêm de comunidades onde 
nossos campi estão localizados e raramen-
te têm conexões com instituições locais.

No Union College, o coordenador 
voluntário de Ministérios do Campus 
identifica e promove oportunidades, 
criando conexões para outros alunos. Este 
aluno líder usa reuniões de capela, cultos 
e Escola Sabatina para divulgar opções de 
serviço que podem começar como eventos 
únicos, mas que podem se transformar 
num relacionamento duradouro entre 
alunos e uma organização.

No início do ano escolar, o Union 
College tira um dia de folga para o Pro-
ject Impact. Além de ajudar mais de 50 
instituições locais a cada ano e chamar 
atenção da comunidade para o colégio, 
esse evento permite que os alunos ajudem 
outros a se conectarem com instituições 
antes de fazer compromissos. Muitos 
alunos voltam ao campus dispostos a en-
contrar tempo em sua agenda para serviço 
regular a longo prazo na organização onde 
passaram o dia.

Além disso, cada instituição pró-cur-
ricular do campus é desafiada a criar opor-
tunidades de serviço. Clubes, times des-
portivos, e até departamentos do campus e 
programas acadêmicos têm desenvolvido 
com diferentes instituições relacionamen-
tos que duram mais do que a permanência 
de qualquer aluno ou funcionário.

Este ano, o Union College Social Work 
Club fez parceria com o Peace and Justice 
Club para criar uma ilustração comovente 
da situação de mulheres e crianças abusa-
das na América do Norte. Eles cobriram 
o campus com 2.000 luminárias para 
representar o número de casos de violên-
cia doméstica cada ano. O evento ajudou 
a promover um levantamento de fundos 
no domingo seguinte para a Friendship 
Home, instituição local que provê ajuda 
para mulheres e crianças afetadas pela 
violência doméstica. O campus da facul-
dade tem sido o hospedeiro do arrecada-
mento do Friendship Home Safe Quarters 
nos últimos cinco anos, e devido a essa 
conexão, alunos têm descoberto novas ma-
neiras de servir. Criar uma cultura exige 
mais do que simplesmente capacitar líde-
res e prover oportunidades. É necessária 
uma conversa dentro do próprio campus 
– reforçando, relembrando e confirmando 
quem somos em nossa comunicação com 
o campus.

No Union College, divulgamos artigos 
periódicos, notas de agradecimento dos 
que foram servidos e fotografias dos alu-

nos envolvidos no serviço. Para grandes 
eventos de serviço, mostramos vídeos dos 
eventos aos alunos que gostam de ver a si 
mesmos e seus amigos em ação.

Pedir aos alunos que compartilhem 
suas experiências de serviço possibilita 
que adotem a identidade de serviço e 
confirma as expectativas dos membros 
constituintes de que a educação adventista 
do sétimo dia faz diferença para alunos 
e outros igualmente. O Fim de Semana 
dos Pais, Dia dos Ex-alunos e a formatura 
são grandes oportunidades para mostrar o 
êxito de experiências de serviço iniciadas 
por alunos e dar a esse público uma visão 
do futuro referente ao valor e importân-
cia de manter este compromisso. Em tais 
eventos, um apelo de oferta normalmente 
colhe grandes dividendos que podem ser 
investidos em projetos estudantis.

Qualquer campus pode criar tradições 
que celebrem o serviço e unam alunos e 
ex-alunos em vínculo comum. O Union 
College é conhecido como o College of 
the Golden Cords (Colégio dos Cordéis 
Dourados) devido ao seu compromisso 
com uma tradição iniciada em 1906. Cada 
Dia dos Ex-alunos, cordéis são estendidos 
de uma réplica da torre do relógio para 
os campos missionários mundiais para 
honrar alunos e ex-alunos que serviram 
no Exterior por um ano ou mais. Essa tra-
dição e sua exposição visual proeminente 
relembram aos alunos que eles são parte 
de um legado de serviço missionário.

Promover a tradição de serviço tam-
bém deve fazer parte do recrutamento de 
alunos que lhe darão continuidade. Alunos 
em perspectiva devem ver, sempre que 
possível, o comprometimento do campus 
com o serviço e compreender que serviço 
é parte importante da vida universitária 
adventista.

O serviço também pode ser poderosa 
ferramenta para recrutar alunos. Quando 
Taleah Valles visitou o Union College 
durante uma viagem que fez pelo país 
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com seu irmão, viu a família do campus 
unida passando um dia realizando serviço 
comunitário. Ela disse que gostaria de 
estudar em escola onde os alunos dedicam 
tempo para ajudar os outros, e matriculou-
se naquele dia. Quando possíveis alunos 
veem oportunidades de servir os outros no 
campus, ficarão mais empolgados ainda 
em se tornarem parte ativa das nossas 
escolas.

Muitas faculdades acrescentam serviço 
ao currículo, requerendo que os alunos se 
envolvam em experiências que os ensinem 
a servir. Embora estes esforços não se 
qualifiquem como serviço voluntário, eles 
fornecem aos alunos oportunidades de ex-
perimentar a alegria de servir os outros e 
sentir a diferença que podem fazer. Servi-
ço produz serviço, e experiências de servi-
ço requeridas podem inspirar os alunos a 
ser voluntários no futuro. De igual modo, 
sendo que a maioria das oportunidades 
curriculares de serviço está relacionada a 
uma área de estudo, ela provê uma prévia 
da vida profissional, enriquece o curricu-
lum vitae e cria contatos importantes para 
futuro emprego.

As clínicas de podologia providas pelo 
departamento de Ciências de Saúde no 
Union College exemplificam os benefícios 
de oportunidades de serviço recorrentes e 
a longo prazo. Desde o início de 1990, alu-
nos de enfermagem, e mais recentemente 
alunos de assistência médica, têm parti-
cipado duas vezes por semana, cuidando 
dos pés de pessoas desabrigadas ou quase 
desabrigadas. Consequentemente, a co-
munidade aprendeu a confiar e a depender 
de seus cuidados. É exigido que os alunos 
participem apenas quatro vezes – uma vez 
por semestre durante os dois primeiros 
anos da faculdade. No entanto, de acordo 
com Jeff Joiner, diretor do departamento e 
professor de enfermagem: “Uma vez que 
os alunos superam a fase do medo, muitos 
vão várias vezes a cada semestre. Temos 
alunos do terceiro e quarto anos que se 

oferecem voluntariamente, apesar de não 
ser exigido.”

Serviço não é uma panacéia para todos 
os desafios que as nossas instituições de 
ensino superior enfrentam, mas creio 
que oferece à geração atual uma respos-
ta digna de crédito quando as pessoas 
questionam o valor da educação adventis-
ta. Não há abordagem correta para criar 
uma cultura de serviço, e cada instituição 
precisará se adaptar às necessidades dos 
alunos e à atmosfera existente no campus.

Levou tempo e fé para criar um am-
biente voltado ao serviço no Union Col-
lege. Nossa instituição tem um débito de 
gratidão às muitas pessoas que dedicaram 
de si para cultivá-lo. Entre elas, princi-
palmente Rich Carlson e os alunos que 
instruiu durante seus 27 anos de capela-
nia. A cultura de serviço está em constan-
te mudança à medida que novos líderes 
surgem e outros saem, mas na essência 
está ligada à missão e aos alvos históricos 
da nossa fé.

A educação adventista do sétimo dia 
envolve treinamento não apenas para esta 
vida, mas também para a vida por vir. 
Experimentar a alegria de servir os outros 
leva a uma vida de compromisso que con-
tinuará pela eternidade.  A vida de serviço 
é a vida mais verdadeira e nobre que o ser 
humano pode viver. “Unicamente em uma 
vida de serviço se encontra a verdadeira 
felicidade.”12 E é isso que queremos para 
os nossos alunos: treinamento e experiên-
cias que provêem um vislumbre da alegria 
de colocar os outros em primeiro lugar e 
viver para servi-los e servir a Deus.

David Smith é presidente 
do Union College em 
Lincoln, Nebraska, EUA.
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O 
sociólogo Rodney Stark, 
em seu livro The Rise 
of Christianity, argu-
mentou que o triunfo do 
cristianismo no Império 
Romano foi o resultado 
de como os cristãos vi-
viam e serviam em suas 

comunidades. Ele observa que o exemplo 
de Cristo em como tratar doentes e pobres 
resultou em cristãos auxiliando vítimas de 
muitas epidemias que varreram o império, 
bem como provendo ajuda aos necessita-
dos. Os cristãos cuidavam dos doentes, 
provendo abrigo, alimento e água en-
quanto os pagãos fugiam da comunidade. 
Conforme a observação de Stark, “valo-
res cristãos de amor e caridade tinham, 
desde o princípio, sido interpretados como 
normas de serviço social e solidariedade 
comunitária”.1 Por várias décadas, Starks 
argumenta, este exemplo mudou a própria 
cultura do império e até hoje afeta a nossa 
visão sobre como tratar doentes e auxiliar 
pobres.

Estes cristãos primitivos provavelmente 
foram inspirados pelo exemplo de Cristo 
e Suas palavras registradas em Mateus 
25:31-46. Neste capítulo, Jesus pronun-
ciou julgamento em favor dos que fazem 
diferença na vida dos outros: São convi-
dados para o reino aqueles que visitaram 
doentes, proveram roupa aos necessitados 
e alimentaram os pobres. 

De muitas maneiras, o sistema edu-

cacional nos Estados Unidos, tanto de 
escolas públicas como denominacionais, 
foi fundado sobre a integração entre o 
que era chamado de educação clássica e a 
experiência prática. Isso fez diferença na 
vida dos alunos e das comunidades nas 
quais viviam. O célebre filósofo educa-

cional John Dewey argumentava que a 
verdadeira educação garantia que o aluno 
não apenas aprendia de um currículo 
tradicional, mas também de experiência 
na comunidade. Argumentava ainda que 
era através da interação entre o currículo 
tradicional e a experiência de trabalhar em 
favor e para a comunidade que emergia a 
verdadeira experiência educacional.2 Ellen 
White, estabelecendo a base para a educa-
ção adventista, concorda que a educação 
deve ir além do aprendizado tradicional de 
modo a preparar os alunos para fazerem 
diferença na comunidade e no mundo: “A 
verdadeira educação... prepara o estudante 
para a satisfação do serviço neste mundo, 
e para aquela alegria mais elevada por um 
mais dilatado serviço no mundo vindou-
ro.”3 O conceito de integrar trabalho e 
estudo formal no currículo escolar foi 
refletido por décadas nas exigências das 
escolas adventistas. Conforme Ellen 
White observou: “A educação tirada 
principalmente dos livros conduz a um 
modo superficial de pensar. O trabalho 
prático provoca a observação minuciosa 
e pensamento independente. Efetuado 
convenientemente, tende a desenvolver 
aquela sabedoria prática a que chamamos 
bom senso. Desenvolve habilidade para 
planejar e executar, fortalece o ânimo e a 
perseverança, e exige o exercício do tato e 
destreza.”4

No entanto, muito mudou no sistema 
educacional americano (e até certo ponto, 
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ativo durante a educação formal. Para a 
educação adventista, a base teológica de 
aprendizado do serviço pode ser encon-
trada em publicação do Ellen G. White 
Estate (Patrimônio de EGW), a obra Ellen 
White Visionary for Kids, Julho-Setembro, 
2008, observa que, “quando O aceitarmos 
como nosso Salvador, faremos as coisas 
que Ele fez, tais como cuidar dos neces-
sitados e desabrigados e ser compassivos 
para com os pobres. Jesus diz que no fim, 
Ele separará as ovelhas dos cabritos (os 
salvos dos não salvos) baseado no que 
fizeram pelos outros”.7

Na prática, o aprendizado do servi-
ço [voluntário] focaliza muitos tipos 
de atividades que fazem diferença na 
comunidade, nas quais os alunos podem 
se envolver. Ao se envolverem nessas 
atividades, aprendem a aplicar o que estão 
aprendendo na sala de aula e até mesmo 
a modificar seu conhecimento baseado 
em experiências. A Service Contact, uma 
coalizão nacional de quase 1.200 reitores 
de faculdades e universidades dedicadas à 
promoção do serviço comunitário, afirma 
de modo correto que para a atividade ser 
“aprendizado” de serviço ela deve conter 
o seguinte elemento-chave: uma conexão 
formal explícita com o trabalho acadêmi-
co.8 Deste modo, a definição de aprendi-
zado de serviço de Bringle e Hatcher é 
“uma experiência educacional baseada 
em disciplina, que atribui crédito, na qual 
os alunos: (a) participam de atividade 
organizada de serviço que supre necessi-
dades identificadas da comunidade e (b) 
refletem sobre a atividade de serviço como 
um meio de adquirir conhecimento mais 
profundo do conteúdo do curso, aprecia-
ção mais ampla da disciplina e um senso 
maior de responsabilidade cívica”.9 Em 
essência, aprender a servir envolve apren-
der conceitos, habilidades e a ter dispo-
sição mediante atos de serviço que têm o 
potencial de melhorar o ensino, enriquecer 

no adventista) durante o último século 
que nos desviou desta visão fundadora. 
Depois de extensa revisão de uma varie-
dade de estudos em 2000, Robert Putnam5 
concluiu que cada geração americana 
desde 1940 se tornou menos envolvida 
em suas comunidades. O nome do livro 
que registra suas descobertas é Bowling 
Alone. O Dr. Putnam cria que uma fonte 
importante desta falta de envolvimento 
foi o sistema educacional das décadas de 
1980 e 1990 com seu foco no desempenho 
individual em vez de no envolvimento 
junto à comunidade. Ele sentia que esta 
era de extremo individualismo e falta de 
envolvimento na comunidade se tornara 
uma crise nacional. Uma das recomenda-
ções de Putnam para o reavivamento do 
envolvimento na comunidade era reformar 
o sistema educacional para garantir que 
desenvolvesse nos alunos compromisso vi-
talício com envolvimento cívico e serviço 
comunitário.

Conceito de aprender a servir
Até certo ponto, escolas em todos os 

níveis, especialmente faculdades, têm rea-
gido a este desafio. Conforme a Carnegie 
Foundation observa, “a boa faculdade 
confirma que serviço aos outros é par-
te essencial da educação”.6 Poderíamos 
expandir essa declaração dizendo que a 
boa instituição acadêmica comprova que 
serviço aos outros e envolvimento na 
comunidade são componentes essenciais 
da educação de boa qualidade.

Aprender a servir envolve uma filosofia 
de educação, e para escolas cristãs, uma 
base teológica bem como tipos específicos 
de programas. Sobre a obra do filósofo 
educacional John Dewey, alguém pode 
argumentar que aprender a servir reflete 
a suposição de que a educação deve estar 
ligada a envolvimentos sociais e cívicos, e 
que o meio mais eficaz de compreender a 
necessidade de envolvimento é o serviço 

Reação dos Alunos

Citações de alunos da matéria de 
Filosofia do Serviço na Andrews Univer-
sity, de 2006-2008, revelam por que a 
matéria (que incluía material acadêmico 
bem como serviço comunitário) foi 
importante para eles:

• “Porque agora sei que o mundo tem 
algo mais do que eu.”

• “Porque vejo tantas pessoas em ne-
cessidade, não posso mais fugir delas.”

• “Minha motivação é que quando 
sirvo as pessoas, estou na verdade 
servindo o Pai e isso me faz sentir mais 
perto dEle.”

• “Fiquei muito contente porque foi 
exigido que eu cursasse esta matéria; 
ela faz com que as pessoas sejam 
melhores, simplesmente porque estão 
fazendo o que Deus deseja, e isto é 
servir.”

• “Deus me ensinou que preciso mu-
dar minha disposição mental. O serviço 
se tornou para mim um estilo de vida 
em TUDO QUE FAÇO. Minhas palavras 
para edificar e encorajar outros, minhas 
mãos para ajudá-los fisicamente, e 
minhas finanças. Tudo de mim entrego a 
Deus para o serviço.”

• “Quero fazer do serviço parte da 
minha vida porque vi a diferença que faz 
nos outros, bem como a diferença que 
pode fazer em mim.”

• “Quando vou para casa... fico em-
polgado para apresentar seminários em 
minha igreja, enfatizando a importância 
do serviço.”
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o aprendizado do aluno e causar impacto 
positivo nas comunidades.10

Como método de ensino, o aprendiza-
do de serviço se tornou parte importante 
do currículo de muitas escolas do ensino 
básico e superior nos Estados Unidos. De 
acordo com o Dr. Elmer, durante o ano 
acadêmico de 1999-2000, 7.000 matérias 
do ensino superior e mais de 700 matérias 
de pós-graduação que incorporaram o 
aprendizado experimental ou de serviço 
foram oferecidas por 82 por cento de um 
grupo de 324 das principais universida-
des e faculdades nos Estados Unidos.11 O 
Campus Compact relatou que 70 por cento 
das instituições educacionais participantes 
ofereceram em 2005 cursos de aprendi-
zado de serviço baseados na disciplina.12 
A nível de ensino médio, programas de 
serviço comunitário se tornaram popula-
res desde 1980, e muitas escolas públicas e 
particulares os oferecem de várias formas.

O restante deste artigo salientará 
exemplos de atividades de aprendizado 
de serviço que têm sido conduzidas por 
instituições educacionais e explorará seus 
efeitos sobre os alunos. Demonstrará que 
programas e atividades de aprendizado de 
serviço são tão diversificados como as ins-
tituições que as provêem e mostrará como 
as escolas podem incorporar o aprendiza-
do de serviço em seu currículo.

Modelos universitários de 
aprendizado de serviço

Na Andrews University em Berrien 
Springs, Michigan, a filosofia e aplicação 
prática do serviço têm sido grandemente 
apoiadas pelos professores e alunos. O 
aprendizado de serviço foi formalmen-
te integrado à declaração de missão 
da universidade (http://www.andrews.
edu/about/mission.html) bem como ao 
plano estratégico da escola de 2007-2012. 
O aprendizado de serviço é realizado atra-
vés de requerimentos de educação geral e 

oportunidades de envolvimento ou serviço 
cívico em aulas específicas.

O currículo de educação geral na 
Andrews University requer que os alunos 
cursem um semestre de uma matéria de 
duas horas chamada “Filosofia de Servi-
ço” (oferecida através do Departamento 
de Ciência do Comportamento). Alunos 
matriculados nessa matéria escolhem 
dentre inúmeras opções de serviço que 
beneficiam organizações sem fins lucra-
tivos e seus clientes, inclusive atividades 
específicas como aula de reforço e aconse-
lhamento de crianças em situação de risco, 
construção de moradias para o Habitat 
for Humanity, e assistência a adultos e 
pessoas de baixa renda na preparação da 
declaração de imposto de renda.

Vários departamentos acadêmicos 
incorporaram o aprendizado de serviço no 
contexto de matérias específicas. Alunos 
de arquitetura, por exemplo, planejaram 
um anexo e a restauração de um edifício 
do governo local. Na matéria Planejamen-
to Para Comunicação Visual, os alunos 
de arte trabalham com organizações sem 
fins lucrativos na comunidade, as quais 
precisam de cartazes, folhetos, cartões 
comerciais e outros produtos de marke-
ting. Assim, os alunos de arte obtêm uma 
experiência profissional valiosa, ajudam 
a organização a suprir uma necessidade e 
aprendem sobre a missão, os objetivos e 
as atividades da organização local. Em Di-
nâmica de Grupo e Liderança, os alunos 
de comunicação organizaram um show 
de moda para angariar fundos para uma 
família devastada e deslocada pelo Fura-
cão Katrina. Lojas emprestaram roupas, 
modelos masculinos e femininos foram 
recrutados, e materiais promocionais 
foram produzidos. Os alunos desenvolve-
ram habilidades de liderança, aprenderam 
sobre as dinâmicas de trabalhar em grupo 
e ajudaram um pai agradecido e seus três 
filhos. Todos estes exemplos são compatí-

veis com as práticas defendidas por Ellen 
White, uma das fundadoras da educação 
adventista, e pelo filósofo educacional 
John Dewey. Essas matérias integram 
o currículo formal da sala de aula com 
a experiência prática para beneficiar a 
comunidade.

Outras faculdades e universidades ad-
ventistas também têm incorporado a seus 
currículos o aprendizado de serviço. Alu-
nos que se formam pela La Sierra Univer-
sity na Califórnia precisam completar ma-
térias de aprendizado de serviço como O 
Ser Humano e o Meio Ambiente. Durante 
o curso, os alunos estudam éticas do meio 
ambiente sob uma diversidade de perspec-
tivas e escolhem dentre projetos de serviço 
como limpeza de parques, manutenção 
de trilhas e embelezamento da cidade. “A 
experiência de aprender a servir ajuda os 
alunos tanto a unirem o conteúdo de modo 
prático ou aplicado ao trabalho como a 
obterem e/ou fortalecerem seus valores 
e senso de conexão com a comunidade e 
responsabilidade cívica”, diz o professor 
associado Leslie Martin, ex-diretor do 
departamento de Psicologia.14

O aprendizado de serviço também foi 
integrado em muitos outros currículos de 
faculdades. Por exemplo, outra institui-
ção denominacional, o Mount St. Mary’s 
College (MSMC) na Califórnia incorpora 
o aprendizado de serviço em matérias 
de meio ambiente, nutrição e psicologia. 
Alunos de Psicologia do Aprendizado pre-
cisam prover 10 horas de aula de reforço 
em programas após as aulas em escolas 
locais de ensino fundamental. Durante o 
semestre, alunos participantes chegam a 
ensinar uma dúzia de alunos com histórico 
e habilidades variadas. Ao mesmo tempo, 
na sala de aula da faculdade, o professor 
introduz teorias alternativas sobre como as 
pessoas aprendem, e pede aos alunos que 
usem suas experiências de aula de reforço 
para refletir sobre a relação entre teoria e 
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comunidade. Esses alunos também organi-
zaram uma feira comunitária de saúde que 
proveu verificação de pressão sanguínea, 
atualização sobre problemas de saúde que 
a comunidade enfrentava, e uma reunião 
onde oficiais do hospital local advertiram 
contra ferimentos de trauma relacionados 
ao uso errado do álcool.17

A integração da experiência de sala de 
aula com o serviço comunitário também 
ocorre no nível fundamental. Em Ma-
ryland, alunos do 1o ano fizeram parceria 
com um asilo para compartilhar várias 
atividades da escola com os residentes. 
Incluindo leitura de poesias e confecção 
de casas de gingerbread. Os alunos do 
3o ano aprenderam habilidades organi-
zacionais planejando e conduzindo uma 
campanha de arrecadação de alimentos 
não perecíveis, empacotando as doações 
e levando-as a um centro local de alimen-
tos. Como parte da aula de artes, alunos 
dessa escola criaram cartões e pulseiras 
de amizade para pacientes pediátricos que 
recebiam tratamento no National Institute 
of Health. “Atos caridosos criam pessoas 
caridosas”, diz a professora Mary Jane 
Janniello. “Todas estas pequenas coisas 
são atos de caridade. Se os praticarmos 
bastante, esperamos que até que os alunos 
se tornem adultos, tenham aprendido.” Até 
o 5o ano, a integração de projetos de ser-
viço e currículo escolar é mais salientada. 
Uma aula de estudos sociais, por exemplo, 
estabeleceu relações com uma vila pobre 
na Nicarágua através de parceria com o 
Gettysburg College, que tem um relacio-
namento de cidade-irmã com a vila de 
Leon.18

Escolas adventistas de ensino fun-
damental também estão envolvidas no 
aprendizado de serviço. As turmas de 7o e 
80 anos na Ruth Murdoch Seventh-day Ad-

também para o público da comunidade.
Os alunos da matéria de Estudos do 

Meio Ambiente no MSMC precisam 
participar de um dia de limpeza na praia, 
chamado de “Heal the Bay” (Cure a Baía). 
O professor os prepara para a experiência, 
considerando ameaças à vida marinha pro-
vocadas por materiais não biodegradáveis. 
Apesar dos alunos aprenderem do livro e 
das palestras do professor sobre a poluição 
marítima, a dura realidade da poluição 
do meio ambiente é levada diretamente 
para o lar, ao passarem um dia coletando 
grandes quantidades de material plástico, 
tocos de cigarro, fraldas descartáveis e 
até mesmo lixo médico como seringas e 
bandagens usadas. De volta à sala de aula, 
os alunos desenvolvem soluções para o 
problema de refugo que observaram na 
área trabalhada.15

Exemplos de aprendizado de serviço 
no ensino básico

Escolas do ensino básico também estão 
incorporando o aprendizado do serviço 
em seu currículo. Na Spring Valley High 
School em Columbia, Carolina do Sul, 
mais de 1.200 alunos foram envolvidos em 
projetos de aprendizado de serviço. Alu-
nos de espanhol, por exemplo, lançaram 
um projeto para beneficiar a crescente po-
pulação hispânica da região, distribuindo 
mais de 20 toneladas de alimento, roupa, 
remédio e produtos domésticos para novos 
imigrantes necessitados.16

Alunos da Crook County High School 
em Prineville, Oregon, desempenham uma 
função importante em melhorar a saúde 
da comunidade. Classes de saúde, por 
exemplo, conduziram uma campanha de 
conscientização sobre a importância da 
imunização infantil, que ajudou grande-
mente a aumentar o nível de vacinação na 

prática.
Os alunos da matéria de Nutrição Hu-

mana do MSMC organizaram e conduzi-
ram um seminário em centro comunitário 
de saúde sobre uma variedade de assuntos 
relacionados à saúde. Estas lições aprendi-
das na sala de aula se tornaram ativamente 
vivas não apenas para os alunos, mas 

Aprender a servir envolve 

uma filosofia de educação, 

e para escolas cristãs, 

uma base teológica bem 

como tipos específicos de 

programas.

Definição de Aprendizado de Serviço

O aprendizado de serviço é uma 
metodologia na qual oportunidades de 
serviço [voluntário] são integradas ao 
currículo acadêmico. Suas metas são 
garantir que os jovens aprendam e se 
desenvolvam através da participação 
ativa em experiências de serviço cuida-
dosamente organizadas:

• Que supram necessidades reais da 
comunidade

• Que sejam coordenadas através da 
colaboração entre a escola e a organiza-
ção de serviço

• Que ofereçam tempo estruturado 
para que os participantes pensem, 
conversem e/ou escrevam sobre o que 
fizeram e viram durante a atividade de 
serviço

• Que ofereçam aos jovens opor-
tunidades de usar as habilidades e 
conhecimento acadêmicos recém-adqui-
ridos em situações da vida real em sua 
comunidade local e em outros lugares

• Que intensifiquem o que é ensinado 
na escola, expandindo o aprendizado do 
aluno para além da sala de aula

• Que ajudem a promover nos alunos 
um compromisso vitalício de ajudar os 
outros.13
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ventist Elementary School em Michigan, 
auxiliam o centro comunitário local como 
parte de um minicurso chamado “Outre-
ach”. Preparam roupas e outros itens para 
venda em loja de artigos usados ou para 
a distribuição local ou no Exterior em 
momentos de crise.

Impacto de aprender a servir
O eficaz aprendizado de serviço precisa 

de reflexão e esforço. Educadores que 
o utilizam como otimização da matéria 
devem planejar e organizar experiências 
para uni-los aos objetivos da matéria. É 
necessário tempo e esforço extras para 
trabalhar com os alunos, fazer contatos 
com parceiros da comunidade, imple-
mentar ações, dar seguimento e avaliar os 
resultados. Então, por que fazê-lo? Por que 
um educador que já é ocupado quereria 
ainda mais trabalho? A resposta é que a 
educação se torna viva quando a teoria é 
emparelhada com aplicações práticas e o 
aprendizado de serviço cria uma situação 
de conquista para os parceiros: a comuni-
dade, o aluno e a instituição educacional.

Aprender a servir provê muitos bene-
fícios para os alunos em todos os níveis: 
tornando o currículo relevante para a vida 
do aluno, esclarecendo valores, promoven-
do responsabilidade comunitária e cívica, 
incentivando a sensibilidade multicultural, 
desenvolvendo pensamento crítico e ha-
bilidade de solucionar problemas, promo-
vendo desenvolvimento social e pessoal, 
e formando comunidades dentro da sala 
de aula. Essas experiências conduzem os 
alunos da isolação individual para o envol-
vimento comunitário.

Pesquisadores têm demonstrado que 
o envolvimento do aluno em serviço 
comunitário produz inúmeros resulta-
dos positivos, não apenas por causa do 
impacto na comunidade, mas também 
devido à influência na vida dos alunos 
envolvidos. O’Donnell e seus colegas 
avaliaram o programa “Reach for Health 
Community Youth Service,” no qual os 
alunos passaram cerca de três horas por 
semana na comunidade desempenhando 
tarefas como: ler para os idosos, auxiliar 
médicos ou dentistas durante consultas, 
atender telefonemas, marcar consultas e 
arquivar documentos. Sessões de reflexão 
reforçaram habilidades de tomada de de-
cisão, comunicação, busca de informação, 
defesa da saúde e outras áreas. A partici-
pação dos alunos neste programa resultou 
em menos comportamentos de alto risco, 
inclusive o retardamento da iniciação ou 
redução da frequência de atividade sexual. 
Além disso, pesquisadores descobriram 
que alunos com pensamentos suicidas 
tiveram maior probabilidade de conversar 
com um adulto do que os não envolvidos 
no programa de serviço [voluntário].19

Pesquisas de Bernard sugerem que a 
participação no aprendizado de serviço é 
um dos principais fatores na promoção da 
flexibilidade. Jovens que fazem diferença 
na comunidade são mais resistentes ao uso 
de substâncias químicas e outros compor-
tamentos de risco.20 Isto significa que até 
mesmo se esses alunos residissem em uma 
comunidade de risco elevado e possuíssem 
fatores individuais de risco, estariam me-
nos propensos a usar drogas ou envolver-
se em atividades sexuais. Depois que o 
aprendizado de serviço foi incorporado no 
currículo, uma escola de ensino médio em 
Springfield, Massachussetts, descobriu que 
o índice de abandono escolar desceu de 12 
para um por cento. Além disso, o número 
de alunos que fizeram faculdade aumentou 
em 22 por cento, e a porcentagem dos que 
alcançaram média de GPA 3.0 ou mais 
saltou de 12 para 40 por cento.21 Uma 
pesquisa conduzida pela Andrews Uni-
versity em 2005 demonstrou uma relação 
importante entre o número de horas que os 
alunos se envolviam em serviço comunitá-
rio e baixos índices de uma variedade de 
comportamentos de risco, inclusive o uso 
de bebida alcoólica.22

A informação sugere que o aprendizado 
de serviço pode ser importante componen-
te do esforço geral para ajudar os alunos 
a interiorizarem valores e estilo de vida 
cristãos.

A Alliance for Service Learning in 
Educational Reform resume os benefícios 

desta abordagem de aprendizado: “O 
aprendizado de serviço envolve alunos em 
atividades comunitárias que complemen-
tam seus estudos na sala de aula. Cada 
programa de aprendizado de serviço é 
único, mas todos têm como meta ajudar a 
aumentar as habilidades acadêmicas atra-
vés de uma compreensão de como o que 
aprendem na escola pode ser aplicado ao 
mundo real. Programas de aprendizado de 
serviço ajudam os alunos a se interessa-
rem por suas comunidades e a aprenderem 
como podem afetar a qualidade de vida 
nelas.”23

Instituições cristãs modernas devem 
servir como faróis, como os primeiros 
crentes foram, para mostrar a toda a co-
munidade de ensino superior, o etos cris-
tão do serviço generoso como exemplifi-
cado tanto pelos alunos como professores. 
Quando os presidentes das universidades 
de Stanford, Brown e Georgetown funda-
ram o Campus Compact, a organização 
nacional mais influente de aprendizado 
de serviço no mundo acadêmico hoje em 
dia, seu objetivo era combater o mito de 
que alunos da faculdade e universidade em 
1980 eram consumidos pelo materialismo, 
carreirismo e interesse pessoal, excluindo 
esforços mais altruístas. Com certeza, se 
alguns alunos devem servir de contradição 
a este mito ainda prevalecente, devem ser 
aqueles que estão experimentando a marca 
distintiva de desenvolvimento cognitivo, 
ético e espiritual nas escolas e faculdades 
cristãs. Para serem bem-sucedidos no 
complexo meio ambiente do século 21, 
nossos alunos precisam se tornar cida-
dãos líderes comprometidos com as artes 
do discurso cívico e solução criativa de 
problemas à medida que “buscam conhe-
cimento, confirmam a fé e transformam o 
mundo” (citado na declaração de missão 
da Andrews University).

Recursos

Se você gostaria de aprender mais, 
existem revistas, listas de serviço, 
Websites, e uma variedade de materiais 
adicionais para lhe ajudar. Aqui estão 
algumas sugestões para começar:

National Campus Compact (http://
www.compact.org) 

Learn and Serve America (http://
www.learnandserve.org)

National Service Learning (http://
www.servicelearning.org)

National Service Learning Partner-
ship (http://www.service-learningpart-
nership.org)

National Youth Leadership Council 
(http://www.nylc.org)

Michigan Campus Compact (http://
www.micampuscompact.org)

O aprendizado de 

serviço cria uma situação 

de conquista para os 

parceiros: a comunidade, 

o aluno e a instituição 

educacional.
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Semelhantemente, administradores e 
professores adventistas, que estão incum-
bidos do privilégio de educar e serem 
mentores para os jovens tanto para a 
cidadania terrena como para a celestial, 
devem dar exemplo de envolvimento tanto 
no aspecto acadêmico como no serviço, 
personificando assim a injunção de John 
Dewey de combinar a teoria e a prática.

Serviço é um dos valores morais inte-
grais da educação adventista. Mateus 25 
torna claro que a característica daqueles 
que Cristo recebe em Seu reino é que fize-
ram diferença positiva na vida de outros. 
Assim, nossas escolas devem incorporar 
essa advertência ao seu currículo e prática, 
buscando inspirar os alunos a se dedica-
rem tanto ao serviço abnegado como ao 
aprendizado por toda a vida. Só então a 
comunidade cristã poderá cumprir sua 
comissão de servir como sal e luz no mun-
do. No campus adventista, a teologia sem 
aprendizado e oportunidades de serviço é 
ineficaz.
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