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O 
magistério continua sendo uma das profi s-
sões mais respeitadas e prestigiadas em nossa 
sociedade. O privilégio de cooperar com pais na 
formação intelectual e moral de crianças e jo-

vens, participando no desenvolvimento dos seus talentos 
e preparo para se tornarem cidadãos úteis, é tarefa muito 
digna de consideração. Todos nós fomos benefi ciados 
por estudar sob a tutela de alguns professores cujo exem-
plo e encorajamento nos inspirou para atingirmos altos 
alvos na vida.

A Bíblia nos ensina que, além do ministério do pro-
fessorado, a habilidade especial de contribuir para a for-
mação de jovens é dom do Espírito Santo. (Ver Romanos 
12:6, 7; 1 Coríntios 12:28; Efésios 4:11). Isso signifi ca 
que como professores a todos os níveis acadêmicos nós 
cumprimos a missão sagrada de motivar nossos alunos a 
conhecer a Deus, crescer e amadurecer espiritualmente e 
aceitar a salvação que Jesus Cristo oferece a todos nós – 
pela Sua graça. Nunca devemos nos esquecer disso!

Porém, a Bíblia também inclui uma séria advertência 
que devemos ponderar cuidadosamente: “Meus irmãos, 
não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem 
que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior 
rigor.” (Tiago 3:1, NVI; ver também Mateus 23:13.)

A infl uência do exemplo. Desde o dia em que a 
criança começa seu preparo educacional formal, ele 
ou ela passará mais tempo conosco do que com seus 
próprios pais. Isso dá oportunidade aos alunos para 
observarem de perto os seus professores na sala de aula, 
no laboratório, no campo de jogos, na lanchonete ou na 
sala de artes manuais. Além de assimilarem o conteúdo 
daquilo que ensinamos, eles nos estudam: como nos ves-
timos e nos adornamos, nossos hábitos e gestos, o que 
comemos, o modo em que nos relacionamos com eles e 
com outros e as decisões que tomamos. Sem perceber, 
muitos começam a nos imitar.

Quando aceitamos o chamado para ensinar, fre-
quentemente aplicamos os métodos usados e mesmo as 
maneiras de pensar dos nossos melhores professores. 
Por essa razão, o historiador e fi lósofo norte-americano, 
Henry Adams (1838-1918), escreveu: “O professor afeta a 
eternidade; ele nunca saberá onde sua infl uência acaba.” 
(The Education of Henry Adams, p. 20.)

Quão digno de imitação é o exemplo que você e eu 
estamos apresentando aos nossos alunos a cada dia?

O impacto das nossas palavras. No versículo a 
seguir, o apóstolo Tiago se aprofunda mais no seu tema: 
“Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não 
tropeça em palavra, esse é homem perfeito, e capaz de 
refrear também todo o corpo.” (Tiago 3:2.) Com hu-
mildade admirável, o autor da epístola reconhece que a 
perfeição está além da habilidade natural do ser humano. 
Apenas Jesus viveu vida exemplar, sem falhas.

Como educadores, nossa falha mais comum se rela-
ciona às palavras que usamos na presença dos nossos 
alunos ou que são dirigidas a eles. Às vezes, fazemos 
declarações que não são verdadeiras. Algumas vezes, re-
petimos um boato ou criticamos severamente um colega 
ou supervisor.

No entanto, nosso pior equívoco é a maneira pela qual 
tratamos nossos alunos quando eles cometem um erro, 
não alcançam o nível de excelência que esperamos deles 
ou sentimos que eles nos desrespeitam. Alguns alunos 
nunca esquecem as palavras de zombaria, degradantes 
ou condenatórias que escutaram de algum professor. 
Quando falhamos nesse sentido, somos capazes de pedir 
perdão ao aluno em público ou em particular, conforme 
necessário e orar que Deus nos dê o amor, autocontrole e 
paciência dos quais tanto precisamos?

Felizmente, alunos tampouco esquecem as palavras 
de aconselhamento, apreço ou encorajamento que 
escutaram de seus professores, que os ajudaram a 
superar obstáculos, retornar à estrada da sabedoria e 
avançar rumo aos alvos que defi niram para sua vida.

Ellen White impele-nos a crescer e aperfeiçoar nosso 
chamado sagrado: “Devem ter maneiras fi nas, ser corretos 
no vestuário e cuidadosos em todos os hábitos; e devem 
possuir aquela cortesia cristã que conquista a confi ança e o 
respeito. O professor deve ser aquilo que deseja que seu aluno 
se torne.” (Conselhos a Professores, Pais e Estudantes, p. 65.)

Humberto M. Rasi, Ph.D., atuou durante várias décadas 
como editor, professor e administrador educacional. Entre 
1990 e 2002, foi diretor de Educação da Associação Geral 
dos Adventistas do Sétimo Dia. Visite: www.Adventus21.
com.

E D I T O R I A L

A responsabilidade dupla 
do educador cristão

Humberto M. Rasi
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I
magine que a professora Susan 
Jones adormecesse na década de 
1950 e miraculosamente des-
pertasse 50 anos mais tarde, no 

início do século 21. Que mudanças 
observaria ao reingressar no cenário 
educacional? 

As mudanças mais óbvias seriam 
os avanços tecnológicos: computado-
res portáteis, Internet, telefone sem 
fi o, centenas de canais de televisão, 
mídia digital, exploração do cosmo.

Entretanto, é bem possível que a 
professora se sentiria desorientada 
ao ver como os jovens pensam, se 
comunicam, ocupam seu tempo e 
como entendem o mundo e a vida. 
Além disso, fi caria preocupada com 
o baixo nível da cultura ao verifi car 
a superfi cialidade do conhecimento 
de muitos alunos em matérias como 
arte, geografi a, história e ciências.

Desde a década de 1980, a cultura 
ocidental tem experimentado notável 
mudança na área de ciências sociais, 
educação, ciências humanas e reli-
gião. Essa evolução cultural também 
representa uma ameaça ao prestígio 
e hegemonia das ciências. 

Vinte anos atrás, o fi lósofo e 
catedrático, Allan Bloom, examinou 
de maneira crítica os efeitos dessa 
mudança cultural em seu livro inti-
tulado The Closing of the American 

Mind [A Cultura Inculta (Portugal)]. 
Ele afi rmou: “O professor pode estar 
seguro de uma coisa: quase todo 
aluno que ingressa na universida-
de acredita, ou diz acreditar, que a 
verdade é relativa. ... O relativismo é 
considerado necessário para man-
ter a mente aberta; e esta é a única 
virtude.”1 

Neste artigo nos propomos a 
situar o pós-modernismo no contexto 
dos principais períodos da cultura 
ocidental, resumir seus conceitos 
mais importantes, examinar sua 
infl uência sobre alguns aspectos da 
cultura contemporânea e avaliar os 
desafi os que representa à educação 
adventista.

Períodos culturais do mundo 
ocidental

É necessário admitir, desde o 
começo, que é difícil traçar um perfi l 
inteligível do pós-modernismo. Em 
primeiro lugar, porque a transição 
cultural do modernismo para o pós-
-modernismo ainda está em anda-
mento. Em segundo lugar, porque 
os proponentes deste movimento 
não ofereceram uma defi nição clara. 
Além disso, existem variedades no 
pós-modernismo, desde uma postu-
ra racional até uma ininteligível, e 
muitos de seus proponentes recusam 

identifi car-se com esse movimento 
cultural.2

Será útil, no entanto, descrever 
o pós-modernismo no contexto da 
história sóciocultural do Ocidente.

O período pré-moderno (séculos 
5 a 15) se caracterizou por uma 
sociedade e uma cultura teocêntrica. 
Entendia-se que os seres humanos 
haviam sido criados por Deus e que 
viviam sujeitos à Sua soberania.  
Era Deus quem revelava a verdade 
através da Igreja Cristã, que ofere-
cia uma cosmovisão universal. A 
autoridade era exercida em linha 
vertical em todas as dimensões de 
vida. O feudalismo, com suas mar-
cantes diferenças sociais, tinha sua 
contrapartida na rígida hierarquia da 
estrutura eclesiástica. Apenas uma 
minoria tinha acesso à educação e a 
maioria da população era analfabeta. 
No pensamento teológico e fi losófi -
co, predominava o escolasticismo. A 
ciência estava ainda em sua infância 
e Aristóteles continuava oferecendo 
seu modelo conceitual. A tradição 
regia os costumes e a conduta. Cada 
indivíduo ocupava um lugar pré-
-designado na sociedade. Guerras, 
fomes e doenças epidêmicas dizima-
vam a população. A ética se base-
ava em uma mistura de normas de 
origem divina e convenções sociais. 

H U M B E R T O  M .  R A S I

Educação Adventista: 
Diante do Desafi o do 

Pós-modernismo
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A teologia reinava no mundo das 
ideias. 

O período moderno (séculos 16 a 
20) refl etiu uma transição do teo-
centrismo ao antropocentrismo. Na 
política, muitas sociedades evoluí-
ram do feudalismo e monarquia ao 
nacionalismo e democracia repre-
sentativa. O humanismo e a Reforma 
Protestante inauguraram uma nova 
era cultural na Europa Ocidental, 
que logo se estendeu a outras partes 
do mundo.  A verdade já não era 
entendida como revelação de Deus, 
mas como descoberta humana. 
O cristianismo foi perdendo sua 
posição privilegiada, sendo substi-
tuído pelo deísmo e em seguida pelo 
agnosticismo. Deus e a revelação 
sobrenatural fi caram marginaliza-
dos na vida pública. As convicções 
religiosas foram relegadas ao sub-
jetivo, e a razão humana autônoma 
chegou a ocupar posição dominante 
na cultura. A educação formal fi cou 
ao alcance de setores cada vez mais 
amplos da população mundial. A 
expansão do conhecimento e os 
avanços tecnológicos conferiram à 
humanidade poder para explorar os 
recursos naturais e fazer com que 
a vida se tornasse mais cômoda e 
saudável. A ciência moderna foi 
abandonando suas raízes cristãs e se 
tornou mais experimental, ambiciosa 
e bem-sucedida em suas realizações. 
O darwinismo passou a ser o funda-
mento fi losófi co preferido da ativi-
dade científi ca, sugerindo a origem 
espontânea da vida e uma prolon-
gada evolução orgânica guiada pelo 
acaso e seleção natural que culmi-
nou com a aparição do ser humano. 
Revoluções sangrentas e guerras 
devastadoras causaram impacto na 
vida de milhões. A ética se basea-
va na razão humana e no consenso 
social. Primeiramente a fi losofi a e 
logo depois a ciência se tornaram as 
disciplinas dominantes.

O período pós-moderno (fi m do 
século 20 e início do século 21). Du-
rante os últimos 30 anos, a cultura 
ocidental vem experimentando uma 
transição rumo ao pós-modernismo, 
que constitui tanto uma reação con-

tra certos aspectos do modernismo, 
como uma radicalização de outros. 
Este novo modo de pensar refl ete 
a busca pela autonomia humana 
absoluta e a liberdade individual 
ilimitada.

Embora a transição rumo ao 
pensamento pós-moderno ainda 
não tenha se completado, é possível 
discernir algumas de suas principais 
ideias:
 • Os seres humanos são incapazes 

de conhecer a verdade.
 • O conhecimento é construído, 

não descoberto.
 • Os seres humanos são prisionei-

ros da linguagem, o que limita 
sua perspectiva da realidade.

 • Toda cosmovisão que preten-
da ser universal é opressiva 
e marginaliza certos grupos 
humanos.

 • O relato da experiência pessoal 
constitui um método confi ável 
de compreender e comunicar a 
realidade.

 • A ética é relativa ao contexto 
histórico-social e depende do 
que se considera aceitável em 
determinada comunidade. 

 • A essência da religião é a “espi-
ritualidade”, não a doutrina.

 • As atitudes preferidas são o 
relativismo, a ironia, a ambi-
guidade e o ceticismo. 

Dentro do pós-modernismo as dis-
ciplinas predominantes são a teoria 
literária, a sociologia, a linguística 
e a comunicação social. Os diversos 
meios eletrônicos desempenham 
papel principal na difusão global das 
ideias, atitudes e estilo de vida pós-
modernos. 

É possível identifi car três tendên-
cias dentro do pensamento pós-
moderno:

O pós-modernismo radical que 
resulta em fundamentos fi losófi cos 
e no impulso para criar um novo 
contexto cultural. 

O pós-modernismo ecoliberal que 
promove o cuidado do meio ambiente 
e a igualdade nos direitos humanos.

O pós-modernismo eclético que 
procura preservar alguns aspectos 
racionais e científi cos do modernis-
mo enquanto aceita muitas das ideias 
da nova cultura.

Antecedentes e representantes
Vários pensadores têm contribuído 

para estabelecer os conceitos funda-
mentais do pós-modernismo.

Thomas Kuhn (1922-1996). Este 
renomado historiador da ciência, 
nascido nos Estados Unidos, publi-
cou o livro The Structure of Scien-
tifi c Revolutions [A estrutura das 
revoluções científi cas] (1962, 1970), 
no qual sustenta que as ciências não 
constituem uma atividade empírica e 
objetiva, mas uma empresa condicio-
nada por fatores histórico-sociais e 
guiada por paradigmas predominan-
tes. O progresso científi co não ocor-
re paulatinamente, mas em etapas 
defi nidas. Durante os períodos de 
atividade “normal”, os cientistas re-
alizam investigações e exercem sua 
especialidade no contexto de certas 
hipóteses e certas regras geralmente 
aceitas. Os cientistas reconhecem 
que alguns dos fenômenos que 
observam não podem ser explicados 
dentro do modelo aceito. Mas creem 
que encontrarão uma explicação 
no futuro. Quando essas anomalias 
chegam a ser numerosas demais, 
sobrevém um período de “revolução 
científi ca” durante o qual o modelo 
tradicional e um novo paradigma 

Os temas 

preferidos do 

pós-modernismo 

se centralizam em 

conceitos como: 

linguagem, verdade, 

poder, identidade, 

interpretação, direitos 

humanos, meio ambiente 

e liberdade individual.
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competem pela supremacia. Se o 
novo modelo prevalece, ocorre uma 
mudança de paradigma, o qual per-
mite explicar as anomalias e provê 
os fundamentos para novos estudos e 
investigações científicas.3 

Jean-François Lyotard (1924-
1998), filósofo francês e teórico da 
literatura, descreveu o pós-moder-
nismo como “incredulidade sobre as 
meta-histórias”. Em seu parecer não 
existe uma narração ou teoria uni-
versal capaz de explicar a completa 
história e conduta humanas. Colocou 
em dúvida o poder da razão e desta-
cou a importância das emoções nas 
decisões humanas. Cria que a ciência 
atribuíra a si mesma posição de 
destaque e autoridade que devia ser 
resistida e rejeitada. Segundo esse 
autor, a humanidade está composta 
de comunidades diversas unidas 
por códigos linguísticos, regras de 
conduta e descrição cultural. Sugere 
que assim como as religiões pagãs 
adoram diferentes deuses em lugar 
do único Deus, a justiça deve aceitar 
uma pluralidade de critérios e leis, 
pois não existe ética universal. 

Michel Foucault (1926-1984), fi-
lósofo e historiador francês, rejeitou 
as noções tradicionais de verdade, 
história e moralidade. Em uma série 
de livros sobre loucura, disciplina e 
castigo, afirmou que os grupos que 
detêm o poder na sociedade utilizam 
a medicina, o sistema penal e inclusi-
ve a educação pública para controlar 
as massas. Em sua opinião, a verda-
de nunca é absoluta, mas resultado 
de ideologias opressivas; a razão 
estabelece pautas arbitrárias do que 
é considerado normal. Este autor 
procurou exemplificar suas ideias 
vivendo um estilo de vida “liberal”, 
experimentando drogas, e faleceu 
aos 57 anos, vítima de Aids.

Jaques Derrida (1930-2004), 
filósofo francês, foi o fundador do 
desconstrucionismo. Em sua opi-
nião, a cultura ocidental se baseia 
em certas suposições e dicotomias 
arbitrárias que devem ser questiona-
das, como: significante e significado, 
discurso oral e escrito, natureza e 
cultura, sagrado e profano, mente e 

corpo. Derrida acreditava que textos 
literários e documentos pressupõem 
hierarquias lógico-conceituais subja-
centes que impõem certa ordem à re-
alidade, e denominou desconstrução 
a tarefa de revelar e demonstrar essas 
hierarquias e dicotomias.4 Sustentou 
que a linguagem era um meio defei-
tuoso de comunicar significados e a 
verdade. Afirmou que os textos não 
têm um único significado; por isso o 
leitor tem a liberdade de interpretá- 
los sem levar em conta as intenções 
do autor. 

Richard Rorty (1931-2007), filóso-
fo norte-americano, declarou que não 
existe correspondência lógica entre a 
linguagem e o mundo real. Rejeitou a 
posição privilegiada das ciências na 
cultura moderna e afirmou que não é 
necessário compreender o significa-
do da vida nem conhecer a verdade. 
Rorty defendeu que os seres huma-
nos devem ser livres para recusar os 
fanatismos religiosos e seculares.  
Referindo-se ao cristianismo fun-
damentalista, escreveu: “Quando 
nós, professores norte-americanos, 
enfrentamos os fundamentalistas 
religiosos, não cremos ser necessário 
justificar nosso costume de despojar 

de autoridade as Escrituras Sagra-
das. Pelo contrário, fazemos todo o 
possível para convencer os alunos 
dos benefícios da secularização. [...]
Continuaremos nos esforçando por 
depreciar vocês [pais] diante de seus 
filhos e despojar as comunidades 
fundamentalistas de toda dignidade, 
fazendo com que suas ideias pare-
çam tolas e indignas de ser discuti-
das.”5

Poderíamos acrescentar à lista de 
proponentes do pensamento pós- 
moderno nomes como de Roland 
Barthes, Jean Baudrillard, Gilles 
Deleuze, Paul Feyerabend, Julia 
Kristeva e Jacques Lacan.  No entan-
to, os perfis anteriores oferecem uma 
amostra de suas ideias.

Resumindo, os temas preferidos 
do pós-modernismo se centralizam 
em conceitos como: linguagem, 
verdade, poder, identidade, inter-
pretação, direitos humanos, meio 
ambiente e liberdade individual.

Impacto sobre a cultura
Ao examinar a cultura e a educa-

ção contemporâneas é possível veri-
ficar o impacto do pós-modernismo. 
Na área da linguagem, por exemplo, 
se observa a insistência em utilizar 
expressões que envolvam ambos 
os sexos e a preferência por uma 
linguagem “inofensiva”. Nos estudos 
literários, a tendência é reduzir a 
análise de autores temáticos e éticos. 
Na história, personagens e eventos 
conhecidos são reinterpretados, e por 
vezes manipulados a fim de se encai-
xar na agenda do multiculturalismo. 

Os efeitos do pós-modernismo 
sobre a teologia são consideráveis. 
Seus propulsores afastam a disci-
plina dos claros ensinos bíblicos e 
apresentam reinterpretações ba-
seadas em fatores socioculturais. 
O relato básico cristão — criação, 
queda do ser humano, redenção, 
consumação e restauração — é ques-
tionado e rejeitado. Como resultado, 
as doutrinas bíblicas passa a ocupar 
um lugar secundário, enquanto se 
privilegia uma “espiritualidade” 
que desliga a experiência religiosa 
individual das crenças fundamentais 

O pós-modernismo 

promove alguns 

conceitos totalmente 

incompatíveis com o 

cristianismo bíblico.

Se não conhecemos 

nossa origem 

nem nosso destino, 

como encontraremos 

significado na 

existência?
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do cristianismo.6 Ao mesmo tempo, 
surgem várias teologias de liberda-
de — africana, asiática, feminista, 
latino-americana — além da tendên-
cia de postular um Deus imanente 
que se autoconstrói ao interagir com 
o Universo e com os seres humanos. 
Paralelamente, o culto de adoração e 
a música que o acompanha se asse-
melham cada vez mais a espetáculos 
populares da mídia. 

Uma avaliação cristã
Como avaliar o pensamento pós- 

moderno e seu impacto sociocultural 
sob uma perspectiva bíblica cristã? 
Os pensadores evangélicos e adven-
tistas assumem posturas diferentes 
diante desse movimento. Alguns 
consideram que o pós-modernismo 
oferece perspectivas e oportunidades 
positivas ao mundo das ideias, ao 

passo que outros consideram que ele 
solapa a validade do relato básico 
cristão e as verdades reveladas por 
Deus na Bíblia.7

Partindo da cosmovisão bíblica 
cristã,8 é possível estabelecer três 
categorias em uma avaliação despre-
tensiosa do pós-modernismo. 

Elementos positivos
Os pensadores pós-modernos têm 

proposto perspectivas compatíveis 
com a cosmovisão bíblica, que nos 
ajudam a:

• Apreciar o valor intrínseco e a 
dignidade de cada ser humano e seus 
direitos inalienáveis, a despeito de 
sua etnia, gênero ou condição.

• Reconhecer o papel significativo 
que desempenha a cultura na for-
mação de nossa identidade, ideias e 
preconceitos.

• Admitir tanto as limitações da 
linguagem humana para expressar 
a verdade completa, bem como seu 
poder para manipular, excluir e con-
trolar outros seres humanos. 

• Criticar o otimismo cego, a 
arrogância e o determinismo da área 
científica.9

• Compreender que a Bíblia 
contém não apenas doutrinas, mas 
também relatos que revelam um 
Deus vivo que interage misericordio-
samente com Suas criaturas em suas 
lutas.

Fatores problemáticos
O pensamento pós-moderno pro-

põe conceitos positivos, mas que na 
prática apresentam distorções e dão 
resultados negativos.  Veja a tabela a 
seguir:

Valores pós-modernos
Tolerância

Aceitação de que conhecimento se descobre e se constrói.

Respeito a outras culturas

Oposição ao individualismo extremo da cultura moderna e apreço pelo 
papel da comunidade.

Preocupação pelos marginalizados na sociedade.

Cuidado do meio ambiente.

Interesse na vida espiritual.

Benefícios dos recursos eletrônicos.

Abrir espaço para o pensamento cristão nos círculos intelectuais.

Tabela

Distorção
No entanto, quando um grupo social consegue poder, com frequência se 
torna hostil para com os que se opõem a suas novas ideias. 

Entretanto, se nega que a verdade máxima seja revelada por Deus e 
encarnada em Jesus Cristo.10 

Na prática, evitamos condenar atos imorais e abusos humanos que se 
manifestam em certas culturas. 

Entretanto, com frequência um grupo exerce pressão para dominar o 
pensamento ou conduta individual diferente. 

Geralmente isso faz com que certos grupos sociais se sintam vitimados e 
rivalizem com outros pelo poder.

Com muita frequência, essa obsessão leva as pessoas a considerar sagrada 
a natureza e a desvalorizar o ser humano.

Na prática, essa atitude resulta em indiferença ou animosidade para com a 
religião e suas doutrinas.

Geralmente o tempo dedicado ao seu emprego cria uma realidade virtual 
que distancia os usuários da vida real e de suas responsabilidades. 

No entanto, este é considerado apenas como uma das muitas e igualmente 
válidas perspectivas da verdade.



8      R e v i s t a  E d u c a ç ã o  A d v e n t i s t a   •   3 2 : 2 0 11 j a e . a d v e n t i s t . o r g

Conceitos destrutivos
O pós-modernismo promove al-

guns conceitos totalmente incompa-
tíveis com o cristianismo bíblico.

Tanto o modernismo quanto o  
pós-modernismo rejeitam a existên-
cia de Deus e em seu lugar entro-
nizam o ser humano autônomo em 
busca da liberdade ilimitada. Contu-
do, sem fé no Criador, Mantenedor 
e Legislador do Universo, os seres 
humanos competem em uma luta 
interminável pelo poder e se dedicam 
à busca do prazer egoísta.

A recusa da cosmovisão bíblica 
e de seus valores solapa a dimen-
são transcendente da vida que o ser 
humano necessita para obter satisfa-
ção duradoura. Se não conhecemos 
nossa origem nem nosso destino, 
como encontraremos significado na 
existência?

O relativismo que caracteriza o 
pensamento pós-moderno destrói o 
fundamento do conhecimento e os 
valores duradouros. Qual é o ponto 
de referência estável em matéria de 
verdade? São os princípios éticos 
relativos ao tempo e ao contexto 
social? Existem ações inaceitáveis 
em todo o tempo em toda a cultura? 
Quem decide? Qual é a base?

Desafios para a educação adventista
À medida que o pós-modernismo 

exerce influência cada vez maior so-
bre a cultura contemporânea, vários 
princípios da educação adventista 
têm sido questionados. Por exemplo:

• Deus e sua revelação na Bíblia: 
Representam eles fundamento segu-
ro para nossas crenças, valores éticos 
e conduta?

• O plano da salvação: Se os 
relatos baseados em uma cosmovisão 
universal já não são válidos, como 
poderemos comunicar aos alunos o 
relato do Grande Conflito, que inclui 
a criação, queda, redenção, consu-
mação e restauração?

• Crenças e valores cristãos: Se o 
relativismo cultural é aceito, existem 
doutrinas e princípios bíblicos que 
sejam válidos para todos os crentes 
em todas as partes do mundo?

• Normas de conduta: Quem as 

estabelecerá e quem as aplicará nas 
instituições educacionais adventis-
tas? 

• História e profecias bíblicas: 
Têm elas algum valor e significado 
no contexto pós-moderno?

• Música adequada para o culto: 
Sobre que princípios será decidido 
o tipo de música apropriado para a 
adoração a Deus?

Encontrando uma resposta
Esses desafios requerem uma res-

posta inteligente da parte dos líderes 
e educadores adventistas. Eis aqui 
algumas sugestões:

• Selecionar com cuidado os textos 
e vídeos submetidos aos alunos, 
levando em consideração a cosmo-
visão e os valores de seus autores ou 
produtores. Estar preparado para dia-
logar sobre as ideias expostas, se elas 
estão em harmonia com os ensinos e 
princípios bíblicos.

• Promover a formação de peque-
nos grupos de alunos adventistas, 
utilizando recursos audiovisuais e 
interação pessoal e designando-lhes 
um conselheiro experiente.

• Envolver os alunos em projetos 
de serviço organizado com o fim de 
atender necessidades humanas reais 
e considerar o aprendizado como 
parte do programa de estudos. 

• Reconhecer a função das emo-

ções e incentivar a criatividade dos 
alunos, animando-os a expressar 
suas opiniões e preocupações.

• Orientar os alunos na elaboração 
de normas pessoais para avaliar e 
criticar, baseando-se em princípios 
do que é bom e belo: obras de arte, 
filmes, vídeos, apresentação de dra-
mas, literatura e música.

• Defender que a Igreja Adven-
tista é uma comunidade global de 
crentes que, embora pertençam a 
diversas culturas, estão unidos pela 
fé, doutrinas e missão fundamentada 
na Bíblia.

• Criar condições para que os 
alunos possam estabelecer relação 
de confiança mútua com professores 
e conselheiros que sejam cristãos 
autênticos.

• Encontrar equilíbrio na comuni-
cação das doutrinas e relatos bíbli-
cos, considerando as necessidades 
espirituais dos alunos e levando-os a 
estabelecer uma amizade com Deus. 
Isso deve permitir que sua vida seja 
transformada à semelhança da de 
Cristo. Motivados pelo amor, servi-
remos a outros.

• Ajudar os alunos a compreende-
rem o tema do Grande Conflito e a 
utilizá-lo como ponto de referência 
para entender o significado da vida e 
para tomar decisões sábias.11 

Conclusão
Essa visão panorâmica de uma 

significativa corrente de pensamento 
contemporâneo, com suas opiniões 
filosóficas e implicações, deixa algu-
mas perguntas sem resposta.

Chegará o pós-modernismo a se 
tornar a ideologia predominante do 
novo século ou será apenas uma fase 
cultural transitória?12 

Será possível levar avante a ati-
vidade científica, os avanços tecno-
lógicos e a administração da justiça 
com base nas premissas radicais do 
pós-modernismo?

Será que o pós-modernismo irá 
evoluir assim como o modernismo 
que foi se adaptando desde o Ilu-
minismo, passando pela Revolução 
Industrial, até chegar à ciência e 
tecnologia do século 20?

Como educadores 

adventistas, 

devemos assumir uma 

postura comprometida e 

compassiva ao oferecer 

aos nossos alunos uma 

educação integral, 

ancorada na Palavra de 

Deus, no contexto pós-

moderno.
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O mundo contemporâneo, no qual 
como seguidores de Cristo devemos 
cumprir a missão que Ele nos legou, 
se assemelha à mistura de religiões e 
ideologias que os cristãos do primei-
ro século enfrentaram: materialista, 
pagã, supersticiosa, hedonista, confu-
sa e angustiada. No entanto, Deus nos 
ajudará a encontrar o caminho, evitan-
do os erros do racionalismo modernis-
ta e do relativismo pós-moderno.

Como educadores adventistas, 
devemos assumir uma postura com-
prometida e compassiva ao oferecer  
aos nossos alunos uma educação 
integral, ancorada na Palavra de 
Deus, no contexto pós-moderno. 
Jesus — “a verdadeira luz, que [...] 
ilumina a todo homem [...] cheio de 
graça e de verdade” nos prometeu 
estar ao nosso lado “todos os dias até 
a consumação do século” (João 1:9, 
14; Mateus 28:20).

Humberto M. Rasi, 
Ph.D., atuou duran-
te várias décadas 
como editor, profes-
sor e administrador 
educacional. Entre 
1990 e 2002, foi 
diretor de Educação 
da Associação Ge-

ral dos Adventistas do Sétimo Dia. 
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U
m viajante chegou a uma 
construção que parecia ser 
de um prédio imponente que 
despertou sua curiosidade. 

Ele perguntou ao trabalhador o que 
estava fazendo. O homem respondeu 
sem hesitação: “Estou pintando retra-
tos importantes nestas paredes glo-
riosas para que todo o mundo veja.” 
O viajante fez a mesma pergunta ao 
segundo trabalhador, que explicou 
com orgulho: “Sou escultor de fama 
mundial e estou esculpindo magnífi -
cas esculturas para serem veneradas 
por todos.” Abordando um terceiro 
trabalhador, o viajante perguntou 
novamente: “Que você está fazen-
do?” O terceiro trabalhador parou 
e olhou para o céu, concentrado em 
seu pensamento: “Sou um humilde 
trabalhador que recebeu dons do 
céu”, ele disse. “Estou construindo 
uma catedral para o Rei.” Será que 
esse humilde trabalhador de séculos 
atrás e o atual professor adventista 
têm algo em comum?

Bem-intencionado, porém mal 
orientado

Como o trabalhador na história, 
os educadores adventistas estão 
construindo “catedrais para o Rei”. 
A construção de edifícios mundanos, 
no entanto, por mais impressionante 
que seja, não é tão importante como 
o trabalho que fazemos a cada dia. 

Esse trabalho constrói o caráter, 
inspira e motiva alunos a alcançar 
seu potencial espiritual, emocional, 
mental, social e físico. Estamos 
nos envolvendo com esse trabalho 
em meio a tremendas forças. Esses 
“furacões” estão literalmente rou-
bando a infância de nossas crianças 
e conduzindo-as ao caminho da infe-
licidade e disfunção. Refl ita sobre as 
seguintes perguntas:

Como é ser criança lutando pela 
sobrevivência em um mundo de alta 
competitividade, onde a regra é a 
sobrevivência do mais forte?

Como é sentir que o que você diz 
tem pouca ou nenhuma infl uência 
porque você é muito jovem, “burro”, 
vagaroso, rebelde, tímido ou “mau”?

Como é se sentir oprimido pelas 
excessivas expectativas a ponto de o 
sucesso parecer impossível e a moti-
vação acabar destruída? 

Pense no passado, quando você 
era adolescente. Você teve tanta 
necessidade de ser amado e aceito 
que foi atraído a uma multidão de 
colegas totalmente receptivos porque 
o mundo adulto ao seu redor parecia 
não perceber sua existência? Sua 
infância foi dominada por palavras 
como excelência e rigor, e frases 
como “elevar os padrões”?  Se isso 
aconteceu, você teve um vislumbre 
do que é ser criança ou adolescente 
no mundo de hoje, lutando pelo valor 
próprio e por sucesso. Professores 
e pais bem-intencionados precisam 
adotar um novo paradigma que 
defi na exatamente o que os alunos 
realmente precisam para ser saudá-
veis, vibrantes e realizados.1

Este artigo é um chamado à ação. 
Quão preocupados estamos e até que 
ponto desejamos nos comprometer, 
mesmo que signifi que que tenhamos 
de desafi ar práticas estabelecidas? 
São os alunos dignos de investir-
mos tempo e recursos para criar um 
sistema em que o comprometimento 
com a excelência signifi ca elevar 
todos os padrões – espiritualidade, 
saúde emocional, interação social, 
habilidades de vida, recreação e 
solução de problemas –, e não apenas 

T O M  A M A T O

Construindo Catedrais 
em Meio a Furacões

Professores e pais 

bem-intencionados 

precisam adotar um novo 

paradigma que defi na 

exatamente o que os 

alunos realmente precisam 

para ser saudáveis, 

vibrantes e realizados.
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os padrões acadêmicos? As ques-
tões e princípios discutidos nesta 
revista são de vital importância para 
a sobrevivência dos nossos jovens. 
Se não tentarmos sentir o que eles 
sentem e experimentar o que eles ex-
perimentam, a porcentagem dos que 
escolhem um estilo de vida destru-
tivo aumentará.2 Temos informação 
e experiência pessoal sufi ciente para 
profetizar o futuro com alto grau de 
exatidão, especialmente se continu-
armos fazendo as mesmas coisas de 
maneira idêntica. Em seu importante 
livro Doing School: How We Are 
Creating a Generation of Stressed 

Out, Materialistic, and Miseducated 
Students, Pope3 descreve como o sis-
tema educacional desenvolvido por 
adultos colocou, por sua vez, crianças 
em perigo. Levine4 documenta mais 
sobre esse novo grupo de jovens em 
perigo no livro The Price of Privi-
lege: How Parental Pressure and 
Material Advantage Are Creating 
a Generation of Disconnected and 
Unhappy Kids.

Necessidades básicas e o mundo de 
qualidade

As crianças têm necessidades, e se 
não as ajudarmos de modo positivo, 

elas encontrarão sua própria maneira 
de satisfazê-las. William Glasser5 
descreve cinco necessidades básicas 
que todo ser humano compartilha 
– sobrevivência, amor e pertenci-
mento, poder ou sucesso, liberdade e 
diversão. Essas necessidades estimu-
lam o comportamento. Glasser acre-
dita que quando educadores com-
preendem essas necessidades e sua 
relação com a motivação, os alunos 
se tornam mais confi antes e efi cien-
tes. Jim Roy descreve abordagem 
semelhante no livro Soul Shapers6 
em que combina as ideias seculares 
de Glasser e os princípios espirituais 
de Ellen White.

Quando as necessidades básicas 
das crianças não são satisfeitas, 
elas entram em ação para resolver 
o problema. Tentam encontrar um 
ambiente onde se sintam melhor. Isto 
frequentemente as leva à rebelião, 
drogas, álcool, sexo e participação 
em gangues.

A Teoria da Escolha, de Glas-
ser, declara que relacionamentos 
positivos são antídoto efi caz para o 
comportamento juvenil disfuncional. 
Além disso, Glasser descreve como 
todas as pessoas, inclusive crian-
ças, criam um “mundo de qualida-
de” onde guardam lembranças ou 
imagens de tudo que consideram 
precioso. Certas pessoas, lugares, 
atividades e ideias são colocadas no 
que poderíamos chamar de “álbum 
de fotos do mundo de qualidade”. As 
pessoas colocadas nesses álbuns têm 
grande infl uência no pensamento 
do seu autor. Como, então, alguém 
se torna parte do álbum de fotos do 
mundo de qualidade de outra pessoa? 
A entrada é permitida apenas por 
meio de um convite. Ninguém pode 
ameaçar, comprar, pressionar ou coa-
gir entrada. Cada pessoa é o arquite-

Estamos construindo 

catedrais para o Rei – 

templos sagrados destina-

dos a grandes coisas.
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to, buscando criar um mundo onde se 
sente amada, segura, compreendida, 
livre e satisfeita.

Para que os professores entrem no 
mundo de qualidade de seus alunos, 
precisam reconhecer e compreender 
sua linguagem singular, que pode 
parecer tão estranha como uma lín-
gua estrangeira. Uma leitura obri-
gatória para o “estudo da linguística 
adolescente” é o livro de Gary Cha-
pman, The Five Love Languages of 
Teenagers.7 O autor explica o poder 
de igualar a linguagem – palavras 
de afirmação, tempo de qualidade, 
doação de talentos, atos de serviço e 
toque físico – à da pessoa específica 
envolvida. Esse livro lhe abrirá um 
mundo de compreensão e o ajudará 
a expandir seus relacionamentos em 
novas dimensões. 

Ouvir de verdade
Adolescentes esperam que as 

pessoas que se importam com eles 
traduzam o que dizem e fazem, que 
compreendam o que eles realmente 
querem dizer. Por exemplo, quando 
o professor pergunta “Como você 
está hoje?”, os jovens querem que os 
adultos desconsiderem a esperada 
resposta – “Bem” – e interpretem 
sua entonação, expressão facial e lin-
guagem corporal para compreender 
a resposta verdadeira, que muitas ve-

zes é: “Terrível. Por favor, me ajude. 
Preciso de seu tempo e apoio.”

Um exemplo desse dialeto singu-
lar ocorreu quando passei de carro 
por um lugar que os adolescentes 
frequentavam. Ao passar por um 
grupo de adolescentes, um deles fez 
um gesto obsceno. Muitos veriam 
isso como sinal de desrespeito e 
hostilidade. Nesse caso, interpre-
tei o gesto como disfarçado sinal 
de estima mostrado por um “rapaz 
valentão” diante de seus amigos. Ele 
queria alguma atenção e sabia como 
consegui-la. Quando estacionei o 
carro, saltei para fora e corri para o 
grupo, os meninos ao redor do “va-
lentão” não tinham certeza do que 
esperar e ficaram totalmente surpre-
sos quando abracei e afetuosamente 

cumprimentei meu amigo. Naquele 
momento, abriu-se a porta para um 
grupo inteiro de adolescentes que 
buscavam afeição.

Devemos ver o melhor em nossos 
jovens. Para mim, os resultados de 
agir assim têm sido surpreendentes. 
Há uma canção que expressa isso 
muito bem, intitulada, “See Me Be-
autiful” (Veja-me Lindo) de Kathy e 
Red Grammer.

Veja-me lindo, veja o melhor em 
mim,

Isso é o que realmente sou e tudo 
o que quero ser.

Pode levar algum tempo, pode ser 
difícil de encontrar,

Mas veja-me lindo.
Veja-me lindo, a cada dia,
Você pode se arriscar, encontrar 

um modo
De me ver brilhando através de 

cada coisa que faço 
E me ver lindo.8

Visão raio X de Deus
Para compreender criança feri-

da, precisamos da “visão raio X” 
de Deus. Devemos ver por dentro, 
porque o lado de fora muitas vezes 
é uma fachada que esconde um 
coração ferido. A rebelião adolescen-
te quase sempre começa com a dor 
emocional. Para desenvolver rela-
cionamentos íntimos com os alunos 
e para entrelaçar nosso mundo de 
qualidade com o deles, precisamos 
ler através do que eles dizem e ver 
além do seu comportamento, dentro 
do coração. Como educadores somos 
artesãos de catedrais destinados a 

As fotos neste artigo retratam a formação de relacionamentos entre professores e alunos ao 
trabalharem, estudarem, servirem e brincarem juntos.
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aplicar não apenas a excelência do 
conhecimento mas também as cores 
e texturas da compaixão e empatia. 
Não estamos apenas ensinando mate-
mática, ciências, inglês ou Bíblia. 
Estamos construindo catedrais para 
o Rei – templos sagrados destinados 
a grandes coisas.

Quase dois mil anos atrás o Rei 
tinha algo a dizer sobre isso, nas 
Bem-aventuranças (Mateus 5) e nos 
Frutos do Espírito (Gálatas 5) em 
que estabeleceu os elementos da 
construção de relacionamentos e o 
critério para o que Glasser chama 
de Mundo de Qualidade. A Bíblia 
também nos diz que o reino do Céu 
é mais profundo do que a aparência 
externa (1 Samuel 16:7) e que fomos 
ordenados a cuidar das ovelhas de 
Deus (João 21:16, 17). Somos comis-
sionados a traduzir o amor em forma 
viva (1 Coríntios 13). Jesus nos deu 
exemplos pessoais em toda Sua vida 
para que possamos experimentar e 
demonstrar três importantes princí-
pios – amor altruísta (ágape), graça e 
liberdade de escolha.

Hábitos poderosos
Glasser oferece um corolário dos 

frutos do Espírito com sua descrição 
dos Sete Hábitos Construtivos e dos 
Sete Hábitos Destrutivos. Os Sete 
Hábitos Construtivos são: apoiar, 
encorajar, ouvir, aceitar, confiar, 
respeitar e negociar diferenças. Os 
Sete Hábitos Destrutivos são: criti-
car, censurar, resmungar, queixar-
-se, ameaçar, punir e subornar ou 
recompensar para controlar. O que 
os alunos estão ouvindo e vendo? 
Frutos do Espírito e hábitos constru-
tivos ou distorção criativa de hábitos 
destrutivos? Ouvem declaradamente 
ou subentendem: “Você é preguiço-
so”; “Se não fizer o dever de casa, 
sofrerá as consequências”; ou “Você 
consegue. Eu acredito em você, e 
juntos alcançaremos êxito”? Estamos 
construindo muros ou catedrais?

Precisamos ser menos obsessivos 
em tentar encher a mente dos alunos 
com informação e menos compe-
titivos em como estruturar nossa 
sala de aulas. Precisamos encontrar 

maneiras criativas de reconhecer a 
santidade e singularidade de cada 
aluno – suas experiências, capaci-
dades, habilidades e inabilidades, 
personalidade e sonhos. Existe real 
possibilidade de que ao focalizar-
mos e lutarmos obsessivamente pela 
excelência acadêmica, focalizemos 
cada vez menos a saúde espiritual e 
emocional de nossos alunos. Essas 
expectativas desequilibradas inibem 
nossa habilidade de influenciar a 
vida deles. O modelo supremo e ce-
lestial não é baseado na sofisticação 
de projetos estudantis, nem no quan-
to memorizam, ou mesmo em quão 
bem competem no local de trabalho. 
Ao contrário, o modelo supremo está 
baseado em que alunos experimen-
tem e compreendam no profundo de 
seu ser o amor de Deus.

Como educadores, nossas ações 
e escolhas construirão ou inibirão 
relacionamentos, que são vitalmen-
te importantes na “construção de 
catedrais”. Relacionamentos levam à 
intimidade, que proporciona opor-
tunidade poderosa para moldar a 
vida de nossos alunos. A questão é: 
Somos intencionais quanto a isso? 
Estamos ensinando colaboração ou 
competitividade, inclusão ou elitis-
mo, serviço ou status? Quando os 
jovens buscam relacionamentos para 
ajudá-los a satisfazer a suas necessi-

A construção de 

edifícios mundanos, 

no entanto, por mais 

impressionante que seja, 

não é tão importante 

como o trabalho que 

fazemos a cada dia. 

Esse trabalho constrói o 

caráter, inspira e motiva 

alunos a alcançar seu 

potencial espiritual, 

emocional, mental, social 

e físico.
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dades (de amor e de pertencimento, 
de poder, liberdade e diversão) e 
não encontram isso dentro de nossas 
“instituições”, eles procurarão esses 
relacionamentos em outros lugares. 
O resultado pode ser a alienação, 
com jovens se separando de seus 
lares, escolas e igrejas. É por isso 
que tantos adolescentes estão lutando 
para criar sua própria cultura e va-
lores como tentativa de preencher o 
vazio em seu coração.

Chamado para despertar
Nossos alunos têm captado o 

melhor que queremos retratar – que 
pessoas são mais importantes que 
coisas? Seu silencioso pedido por 
ajuda deve ser um alerta para nós. 
Assim como o materialismo, poder 
e competição permeiam a sociedade, 
pode ser necessário um grupo de 
jovens para trazer-nos de volta ao 
mais importante – família, amigos e 
tempo juntos.

Os alunos que entram em nossa 
sala de aula se tornam nossa famí-
lia. Tornamo-nos pais substitutos e 
isso nos dá incrível oportunidade de 
influenciar. Temos, então, a opor-
tunidade de demonstrar o melhor 
comportamento familiar. Pais 
semelhantes a Cristo educam, em 
vez de coagir. Nutrem e educam; não 

estimulam a rebelião. Pais amoro-
sos não colocam um filho contra 
o outro. Cuidam e tratam de cada 
filho, assim como Deus faz. Levam 
seus filhos de onde estão para onde 
foram destinados a estar. Como em 
uma família ideal, Deus Se alegra 
conosco e permanece ao nosso lado 
nos sustentando durante nossas afli-
ções e faltas. Ele jamais nos deixará 
(Hebreus 13:5). Essas são as razões 
de Ele estar no centro do mundo de 
qualidade. Ele nos deu o ideal para 
relacionamentos, intimidade, unida-
de e entrada no mundo de qualidade 
de nossa escolha, não importanto as 
circunstâncias.

Temos a missão de ministrar à 
pessoa por inteiro. A perícia do en-
sino cuida de cada aluno como Jesus 
cuidaria. Ao exemplificar Seu amor, 
podemos nutrir e levantar o fraco e 
sobrecarregado, e ver além do com-
portamento e dos rótulos para dentro 
do coração da criança. Por Sua 
graça, seremos capacitados a amar e 
acreditar nos alunos mesmo quando 
são desamáveis e não confiáveis. 
Ele nos ajudará a visualizar o que o 
poder do amor pode fazer.

O conhecimento que os professo-
res compartilham é importante, mas 
o impacto de seu modo de agir no 
coração de seus alunos é bem maior 
e duradouro. Como professores, 
temos a oportunidade de formar um 
legado em cada criança. Qual será 
ele? Elas se lembrarão dos fatos ou 
do modo como foram apresentados? 
Elas se recordarão dos projetos e das 
listas memorizadas ou se lembrarão 
de nós como as pessoas mais influen-
tes em sua vida, pelo que éramos 
e pelo que se tornaram por nossa 
causa?

A essência
A essência de tudo que analisamos 

é: Podem nossos alunos ver, ouvir e 
sentir Jesus em nós? Podem ver Sua 
graça através do que fazemos e pelo 
modo como nos comunicamos? Sen-
tem que são mais importantes do que 
o conteúdo ensinado ou a imagem da 
escola? Estamos dispostos a deixar 
as “noventa e nove” por aquela única 
ovelha perdida? Estamos dispostos 
a resistir à pressão dos que instam 
conosco para livrar nossas classes 
de crianças problemáticas ou elevar 
tanto os padrões para que “natu-
ralmente” os eliminemos? Estamos 
dispostos a fazer por nossos alunos o 
que Deus faz por nós?

A importância de uma pessoa
Quantos dos que estão lendo este 

artigo se tornaram educadores por-
que alguém viu além de suas falhas, 
má atitude e mau comportamento? 
Eu, por exemplo, estou escrevendo 
este artigo por causa de pessoas 
como Louis Normington, Alice 

A Teoria da Escolha, 

de Glasser, declara 

que relacionamentos 

positivos são 

antídoto eficaz para o 

comportamento juvenil 

disfuncional.
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Neilsen e Jim Roy, que acreditaram 
em mim durante o mais turbulento 
período de minha vida e me ajuda-
ram a compreender sua paixão por 
influenciar vidas. Gary Hopkins no 
livro It Takes a Church compartilha 
como uma pessoa, estrategicamente 
localizada e usada por Deus, pode 
fazer toda a diferença no mundo – e 
essa pessoa é você.9

Furacões e catedrais
Embora furacões estejam entre 

as mais poderosas forças na Terra, 
agora são razoavelmente previsíveis 
e boa parte de sua devastação pode 
ser evitada. Contudo, se as pessoas 
não atenderem às advertências de 
tempestades ou seguirem os planos 
de evacuação, vidas serão perdidas, 
como vimos durante o Furacão Ka-
trina. Forças poderosas podem igual-
mente danificar a vida de nossos 
alunos. Ventos de discussão estão 
açoitando nossas famílias, escolas e 
igrejas. Não precisamos procurar a 
crise, estamos nela. Alguns de vocês 
estão verdadeiramente no olho da 
tempestade. 

Para os que trabalham com resgate 
e auxílio diante de desastres, existem 
diretrizes estabelecidas com o passar 
do tempo que representam as melho-
res práticas e pesquisas na área. De 
igual modo, a educação estabeleceu 
normas baseadas em pesquisas para 
as melhores práticas. A Palavra de 
Deus e o Espírito de Profecia são o 
padrão final pelo qual nossos regu-
lamentos são medidos, mas devemos 
abraçar modelos úteis assim como a 
Teoria da Escolha, que nos ajuda a 
compreender o comportamento e a 
motivação do ser humano. Precisa-
mos desenvolver relacionamentos e 
fortalecê-los através do uso de hábi-
tos construtivos. Devemos nos esfor-
çar para fazermos parte do mundo de 
qualidade de cada jovem se qui-
sermos ter a influência e o impacto 
desejados. Como a Teoria da Escolha 
advoga, devemos nos concentrar no 
presente e no futuro, não no passado; 
e jamais desistir.

As importantes catedrais da 

Europa levaram mais de centenas de 
anos para ser construídas. Usando 
métodos de construção primitivos, 
mas engenhosos, os grandes projetos 
cresceram em etapas. Trabalhado-
res empregados durante as primei-
ras etapas jamais viram a catedral 
finalizada. Mesmo assim, deram o 
máximo de suas habilidades. Será 
que o mesmo pode ser dito de nós 
como educadores? Podemos também 
influenciar a vida de nossos alunos 
sem nunca ver o produto final.

Estamos lutando pelo coração de 
todos os jovens? Os poderes malig-
nos dizem: “Seus filhos são nossos.” 
Mas nós rebatemos: “Não hoje – não 
sob nosso cuidado!” O Grande Con-
flito continua a assolar, mas a vitória 
compensa todas as dificuldades. 
Fomos escolhidos e comissionados 
pelo Rei para construir catedrais 
a despeito dos furacões, em nome 
dAquele que com Seu amor venceu a 
mais furiosa das tempestades.

Tom Amato, M.A., 
foi professor e 
diretor no siste-
ma educacional 
adventista por 
aproximadamente 
30 anos. Ele tem 
certificação em 
Teoria da Escolha/

Terapia da Realidade e participou 
da Comissão Executiva de Livros de 
Religião do 5o ao 8o ano do ensino 
fundamental da Divisão Norte-Ame-
ricana durante os sete últimos anos. 
Tom é um dos fundadores e agora 
Diretor do Angwin Community Teen 
Center/Community Teen Alliance. 
Recentemente, se tornou Diretor do 
Healthy Community Teen Project, 
patrocinado pelo St. Helena Hospital 
Center for Behavioral Health (Ca-
lifornia). Seu desejo é que criança 
alguma jamais se perca.
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M A R T H A  H A V E N S  E  J I M  R O Y

A 
área escolar que tem se de-
monstrado a mais lenta para 
ser alterada é a da avaliação 
dos profi ssionais. Garantir 

o desempenho ideal do professor 
contribui claramente para a missão 
de ensinar e aprender. Apesar de 
signifi cativas inovações educacio-
nais estarem sendo experimentadas 
nos Estados Unidos, a avaliação do 
professor passou por pouca mudança. 
Nossos professores e alunos mere-
cem algo melhor.

A avaliação, quando bem feita, 
otimiza o crescimento profi ssional 
e aperfeiçoamento do professor. A 
meta é ajudar professores a assumir 
a responsabilidade por seu próprio 
desempenho. Infelizmente, esse tipo 
de avaliação raramente acontece.

Dois modelos de avaliação
Para ilustrar, vamos analisar dois 

dos modelos mais comuns. O primei-
ro é conhecido como modelo de su-
pervisão clínica e é formativo, o que 
signifi ca admitir que o desempenho 
pode ser melhorado e que a avaliação 
é um processo contínuo. A super-
visão clínica normalmente envolve 
visitas anunciadas à sala de aula para 
observar o desempenho do professor. 
Ela consiste em  reunião antes da ob-
servação, na visita para observação, 
análise do desempenho do professor, 
reunião após a observação e análise 

Avaliação do 
Professor do Ponto 
de Vista da Teoria 

da Escolha
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após a reunião. A análise é escrita 
em forma de carta, com cópia para o 
professor e outra para o arquivo do 
empregador.

O princípio subjacente aqui é que 
o devido feedback contínuo de um 
profi ssional bem informado esti-
mulará os professores a considerar 
estratégias educacionais alternativas. 
Esse processo de avaliação tem seus 
pontos fortes, especialmente com 
professores novos ou em difi culdade, 
mas seus pontos fracos são rapi-
damente detectados. Por exemplo, 
muitos professores competentes 
parecem meramente tolerar o pro-
cesso. Departamentais de educação 
e diretores de escola fazem suas 
visitas de observação e reuniões. No 
entanto, os professores voltam para 
as salas de aulas e continuam a fazer 
as coisas como antes.

O segundo modelo comum, ava-
liação de desempenho, é sumário. 
Signifi ca que resume ou descreve o 
desempenho do funcionário durante 
um período de tempo designado e 
não necessariamente tem a ver com 
a melhora contínua. Avaliações de 
desempenho estão geralmente base-
adas em visitas inesperadas à sala de 
aulas pelo diretor ou supervisor e são 
conduzidas para informar decisões 
sobre mudanças no status da função 
(promoção ou demissão). Usando 
uma lista de comportamentos dese-
jáveis para o professor, o supervisor 
indica que comportamentos foram 
observados durante a aula. Existe 
pouco acompanhamento. Se uma 
reunião é marcada após a observa-
ção, normalmente é uma formalidade 
quando é pedido ao professor que 
assine o formulário completo. Em 
escolas públicas, esses formulários 
se tornam a base para futuras ações 
quanto aos funcionários, tais como 
demissão ou bônus por mérito. Em 
teoria, professores reagirão de modo 
apropriado a elogios ou críticas 
quanto ao seu desempenho.

Comunicação e feedback profi ssio-
nais são essenciais para o êxito dos 
professores e diretores. A questão 
não é avaliar, mas como fazê-lo de 
modo efi caz. Em nossa experiência 

tanto como avaliadores e avaliados, 
os modelos descritos não provêm o 
tipo de comunicação necessária para 
ajudar os professores a alcançarem 
êxito. Ambas as abordagens são 
baseadas no modelo de autoridade 
de cima para baixo e ignoram os 
pontos mais importantes de processo 
efi caz de avaliação – a informação e 
envolvimento do avaliado na autoa-
valiação.

Professores e avaliadores fre-
quentemente veem o processo de 
avaliação de modo diferente. Da-
nielson e McGreal indicam que “o 
clima evolvendo a avaliação pode 
ser essencialmente negativo, com 
percepção prevalecente por parte dos 
professores de que o real propósito 
do exercício é do tipo ‘o peguei!’, 
no qual os administradores bus-
cam oportunidades para encontrar 
falhas. Mas mesmo quando o clima 
é positivo, a função do professor é 

essencialmente passiva”.1 É por isso 
que líderes de administração como 
Deming2 e Glasser3 consideram 
contraprodutivos os métodos padro-
nizados de avaliação. Normalmente, 
diretores e departamentais tampouco 
se empolgam com tais métodos de 
avaliação, assim como os professores 
que estão sendo avaliados.

Uma nova abordagem
Desde que nos tornamos alunos 

da Teoria da Escolha, temos aplicado 
esses princípios ao processo de ava-
liação do professor. O modelo que 
propomos envolve tanto o professor 
como o avaliador, e é baseado nos 
conceitos de William Glasser.4 Essa 
abordagem trata os educadores como 
profi ssionais respeitados que rece-
bem oportunidades para estabelecer 
suas próprias metas e, então, serem 
orientados nos métodos de autoava-
liação. O processo lhes dá liberdade 

Avaliações de desempenho estão geralmente 

baseadas em visitas inesperadas à sala de aula 

pelo diretor ou supervisor e são conduzidas para 

informar decisões sobre mudanças no status da 

função (promoção ou demissão).
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é baseado na crença de que todos 
os seres humanos escolhem seu 
comportamento por razões impor-
tantes para eles. A Teoria da Esco-
lha reconhece o valor da convicção 
pessoal e da satisfação para a pessoa 
fazer boas escolhas. Esse modelo de 
controle interno considera que mé-
todos como punição não produzem 
êxito duradouro, e que os funcioná-
rios (nesse caso, os professores) se 
beneficiam mais com a orientação 
que os ajuda a identificar o foco para 
alcançar suas metas. Com esses con-
ceitos em mente, vamos examinar o 
modelo da Teoria da Escolha e suas 
implicações. Vamos introduzir um 
formulário detalhado para ser usado, 
bem como perguntas específicas de 
autoavaliação.

O modelo
O modelo é baseado em algumas 

perguntas simples que guiam tanto o 
avaliador (departamentais e direto-
res) como os avaliados (professo-
res). O acróstico QFAP pode ser de 
grande auxílio para lembrar essas 
perguntas. As seguintes perguntas, 
apesar de não serem tão completas 
assim, fornecem alguns exemplos:

Primeiro a letra Q – O que você 
QUER?

Que aparência e sensação você 
quer que sua classe tenha?

Quais são as suas expectativas 
específicas quanto ao currículo?

Como você saberá quando seus 
alunos alcançaram competência?

Que comportamentos e atitudes 
você quer promover entre os alunos?

Você quer compartilhar poder 
com seus alunos?

Você quer que seus alunos gostem 
de você?

O que constitui boa aula de mate-
mática (ou ciências ou português)?

Segundo, a letra F – O que você 
está FAZENDO?

 Que horas você sai para o trabalho 
todos os dias?

 Quanto trabalho você leva para 
casa todas as noites?

 Em que aulas você está fazendo 
seu melhor trabalho?

Durante o terceiro período de 

Professores e avaliadores frequentemente veem 

o processo de avaliação de modo diferente.

e apoio, e leva à melhora contínua.
Neste modelo, o supervisor ou 

avaliador também tem função 
diferente. O que Glasser denomina 
administração de liderança se torna 
a meta, em vez do modelo padrão de 
cima para baixo, de abordagem au-
toritária, ao qual ele se refere como 
administração ditatorial.5 Em vez de 
se preocupar em controlar os fun-
cionários e manipulá-los através de 
punição ou recompensa, o adminis-
trador de liderança busca colaborar 
com eles para criar metas de qualida-
de. Uma parte fundamental dessa co-
laboração é ensinar os funcionários a 

se autoavaliarem de modo eficaz.
Glasser faz questão de distinguir 

entre controle externo e interno. O 
controle externo se refere à reação 
ao estímulo, que é fundamental ao 
comportamentalismo. O controle 
externo é baseado na crença de que 
podemos fazer com que alguém se 
comporte do jeito que escolhermos. 
As expectativas podem ser impos-
tas ou exigidas. Recompensas e 
punições são empregadas de modo 
estratégico para motivar as pessoas a 
ações específicas.

O controle interno, ou a Teoria da 
Escolha, é exatamente o oposto. Ele 
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Professor: _________________________________________________    Ano/Matéria: __________________________

Escola:  ___________________________________________________________________________________

1. PLANEJANDO COM ANTECEDÊNCIA
     ENCONTRANDO A META/ALVO/PROPÓSITO/VISÃO Data___________
 Sobre o que será sua aula hoje?
 Durante as aulas, o que os alunos farão?
 O que você se vê fazendo para produzir esses resultados nos alunos?
O que você quer que eu antecipe e sobre o que deseja que lhe dê um parecer enquanto estiver em sua classe?

2. DURANTE A VISITA:
     INFORMAÇÃO/FATOS/AÇÕES Data _____________
 O que aconteceu durante a aula?
 Descreva o nível de envolvimento dos alunos durante a aula.
 Descreva sua própria ideia e comportamento durante a aula.
 Existem exemplos de situações durante a aula as quais você antecipou ou para as quais se planejou, 
     ou para as quais não antecipou e teve que lidar com espontaneidade?

3. DAqUI EM DIANTE:
     AUTOAVALIAÇÃO Data ____________
 quão bem você classificaria a experiência de aprendizado durante a aula?
 Até que ponto as coisas ocorreram como planejado?
 Seu plano de administração está contribuindo para um nível de aprendizado de qualidade? 
 O que aconteceu de bom durante a aula? Por que você acha que foi tão bem?

4. DAqUI PARA ONDE VAMOS:
     O PLANO Data _____________
 Existe uma área de melhoria na qual você quer se concentrar?
 quão atingível é essa meta?
 quais são alguns passos que podem ser importantes para atingir essa meta?
 Existe uma pessoa, ou lista de pessoas, que pode lhe ajudar a atingir essa meta?

       NOTA: As perguntas acima têm o propósito de servir de exemplo. As perguntas, não as categorias, mudarão de acordo com o foco ou meta de crescimento. Alguns dos exemplos de perguntas foram 

extraídos do livro Cognitive Coaching: A Foundation for Renaissance Schools escrito por Art Costa e Robert Garmston (Norwood, Mass.: Christopher-Gordon Publ., 1994).

Tabela
Perguntas Para Guiar o Processo de Avaliação

aulas, que evidências você tem que 
seus alunos estão engajados no 
aprendizado?

Que problemas estão acontecendo 
durante o intervalo ou quando os 
alunos entram na sala de aula?

Terceiro, a letra A – AVALIA-
ÇÃO, está funcionando bem?

Como você se sente em relação 
aos procedimentos de “início do 
dia”?

(Se o seu sistema de adminis-
tração é baseado em incentivos e 
punições) em uma escala de 1 a 10, 
1 sendo terrível e 10 sendo perfeito, 

como você classificaria seu plano de 
administração?

Quais de suas estratégias funcio-
nam bem na comunicação com os 
pais?

De modo geral, como você des-
creve seu relacionamento com os 
alunos? Ele cria na sala de aula a 
atmosfera que você deseja?

O seu sistema de avaliação ajuda 
os alunos a aprenderem melhor?

Você se sente constantemente 
estressado?

E quarto, a letra P – Qual é o seu 
PLANO?

 O que você poderia fazer amanhã 
para começar o dia melhor?

Quais são as suas opções para 
lidar com aquele aluno que está cau-
sando problemas contínuos na aula 
de música?

Como você pode melhorar seu 
relacionamento de trabalho com o 
pastor?

Que três coisas você poderia 
fazer na aula de biologia na próxima 
semana que tornariam o aprendizado 
relevante para os alunos?

Quais são algumas coisas que você 
pode fazer para aliviar o estresse?
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(Cada uma dessas perguntas pode 
ser expressa na primeira pessoa 
substituindo você e seu por eu e meu. 
As perguntas então se tornam ferra-
mentas eficazes de autoavaliação. As 
perguntas podem ser adaptadas para 
se enquadrarem a uma determinada 
sala de aula ou área específica de en-
sino e a uma variedade de situações.)

Essas perguntas, quando coloca-
das habilidosamente por um super-
visor ou colega de trabalho, podem 
levar a uma autoavaliação eficaz e à 
melhora no desempenho. Conforme 
começamos a trabalhar com profes-
sores através do processo de avalia-
ção, perceberemos que tais perguntas 
e todo o formato QFAP poderiam se 
tornar um útil formulário de avalia-
ção. Por exemplo, as perguntas (Q) 
o que você quer podem formar a 
base da reunião antes da observação. 
As perguntas (F) o que você está 
fazendo podem focalizar os eventos 
reais durante a observação. As ques-
tões (A) avaliação são o centro das 
considerações durante a reunião após 
a observação. Essas considerações 
levam às perguntas (P) qual é o seu 
plano, que produzem os elementos a 

serem resumidos na carta de acom-
panhamento. (Ver Tabela 1 na página 
19 para um exemplo de formulário.)

A chave para o modelo de avalia-
ção da Teoria da Escolha é o envol-
vimento do professor em identificar 
pontos fortes, pontos cegos e pontos 
fracos. O supervisor pode ver essas 
mesmas coisas, mas o poder dessa 
abordagem está na habilidade de 
levar o professor à autodescoberta 
eficaz. Conforme diz Kendall Butler, 
diretor assistente de Educação na 
Associação do Oregon: “É melhor 
tirar dos próprios lábios deles do que 
colocar em seus ouvidos.”

Um modelo de orientação
A avaliação tradicional é base-

ada em um ser humano julgando a 
outro e lhe dizendo onde e como 
deve mudar. É fácil ver por que essa 
abordagem pode causar frustração, 
divergência, resistência e até mes-
mo antagonismo. Por outro lado, a 
avaliação baseada em modelo de 
orientação, em que a pessoa avaliada 
é ajudada a refletir cuidadosamente, 
pode levar à comunicação compas-
siva e genuína, a relacionamentos 
positivos e verdadeira paixão por 
melhoras contínuas. W. Edwards 
Deming6 e Costa e Garmston7 enfati-
zaram a importante função da pessoa 
avaliada. Apesar desses autores não 
serem necessariamente motivados 
por princípios cristãos para chegar a 
suas conclusões, ainda assim fomos 
beneficiados. Podemos aprender de 
suas pesquisas e aplicar suas ideias 
dentro da estrutura cristã, especial-
mente a Teoria da Escolha, de Glas-
ser. O questionário e a orientação 
eficaz podem assegurar e celebrar 
o êxito, identificar traços e práticas 
específicas, e confrontar de modo 
compassivo tendências e estratégias 
ineficazes, enquanto são mantidos 
relacionamentos positivos.

Martha Havens é 
diretora associada 
para educação fun-
damental da União 
do Pacífico em 
Westlake Village, 
Califórnia, EUA. 
Ela atuou como 

professora e diretora do ensino fun-
damental no início de sua carreira e 
diretora associada de Educação na 
Associação Sudeste da Califórnia.

Jim Roy é dire-
tor de Educação 
do Pacific Union 
College em Angwin, 
Califórnia, EUA. 
Recentemente, 
concluiu seu douto-
rado, que focalizou 

o desenvolvimento das ideias de 
William Glasser. É autor de Soul 
Shapers (Review and Herald 2005) 
que compara as ideias de Glasser 
com as de Ellen White. Ele pode ser 
contatado através do e-mail: jroy@
puc.edu ou thebetterplan@sbcglo-
bal.net.
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Pastores e Escolas 
− a Equipe dos 

Sonhos

B I L L  K E R E S O M A

O
s pastores podem atuar e 
servir em muitas funções nas 
escolas adventistas do séti-
mo dia. Como presidente do 

conselho escolar, orador de semana 
de oração, conselheiro, coordenador 
de transporte para projetos comunitá-
rios,  professor de Bíblia, angariador 
de fundos para alunos promissores e 
diretor de estudos bíblicos para classe 
batismal. Essa é apenas uma lista 
parcial das maneiras como os pasto-
res podem contribuir com sua escola 
adventista local.

Ao me preparar para escrever este 
artigo, pedi aos líderes educacionais 
da União do Pacífi co para compar-
tilhar o que pastores notáveis fazem 
para apoiar a educação adventista. A 
seguir estão seus testemunhos e tribu-
tos aos pastores envolvidos.

Pastor como membro da mesa
“Pastor Rockney Dahl da igreja de 

Lancaster, Califórnia, aliou-se à esco-
la durante o período em que a matrí-
cula era de apenas 47 alunos. A moral 
estava baixa, e o apoio para a escola 
era mínimo, quase nulo”, diz o ex-
-secretário associado, W. R. Dennis. 
“O pastor Dahl se envolveu em ajudar 
a reestruturar a mesa e seus membros. 
Em poucos anos, os membros consti-
tuintes construíram uma nova escola, 
as matrículas aumentaram para 90 
alunos e a reputação da escola na co-
munidade é excelente. Ele compreen-

de o relacionamento simbiótico entre 
a igreja e a escola. Seu apoio tem sido 
inestimável!”

De acordo com Dennis Kingma, 
ex-diretor da Escola Adventista 
Miramonte, em Los Altos, Califór-
nia: “O pastor Curtis Church foi 
fenomenal em ajudar às crianças em 
sua igreja a obter fundos adequados 
para a educação cristã. Ele deu total 
prioridade para ter as crianças da 
igreja na escola, buscando recursos e 
assegurando que a conta fosse paga. 
O Pr. Church organizou reuniões 
com seus colegas para encorajá-los a 
aumentar o subsídio escolar e consi-
derar planos fi nanceiros para ajudar 
os alunos. O Pr. Church foi mesário e 
raramente estava ausente das reuni-
ões. Ele animava outros pastores a 
comparecerem.” Kingma continuou 
dizendo que “a maioria dos pastores 

[das igrejas constituintes] participou, 
apresentando devocionais nas reuni-
ões de capela. Entendo também que a 
igreja de Sunnyvale subsidia o salário 
do pastor jovem [obreiro de força-ta-
refa], cuja principal responsabilidade 
é servir à escola.”

Pastores colocam crianças em 
primeiro lugar

O pastor Joseph Krplek sempre 
dizia: “Tragam as criancinhas para 
mim.” Seu fi lho, Don Krplek, diretor 
da Escola Boise Valley (Idaho), re-
lembra: “Meu pai instruía os anciãos 
que a qualquer momento que o diretor 
desejasse que um aluno participasse 
no culto de adoração, deviam ceder 
lugar. Ele queria que os alunos tives-
sem toda oportunidade possível de 
participar no culto da igreja.”

O ex-diretor da Loma Linda Aca-
demy (LLA), J. Brent Baldwin diz de 
Doug Mace, pastor jovem da igreja da 
Universidade Loma Linda: “A paixão 
do Pr. Mace é compartilhar Cristo 
com os jovens. O que realmente torna 
isso evidente é o tempo dedicado no 
campus da escola. O Pr. Doug orga-
nizou brincadeiras durante a viagem 
da classe de formandos e opera o 
sistema de som em várias atividades 
estudantis. Ele também vende espeto 
de salsicha vegetariana em eventos 
da escola e conversa com alunos no 
campus (e até traz lanche para eles). O 
Pr. Doug é ávido apoiador da LLA e 

Este artigo sugere 
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para desenvolver 

relacionamento positivo 

entre escolas adventistas 

e seus pastores locais.
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da educação adventista.”
Quando a diretora Sarah Seaman 

veio para a Peninsula Adventist Scho-
ol, em Seaside, Califórnia, o Pr. John 
Egan foi uma das primeiras pessoas 
que ela conheceu. Ele lhe disse que 
o chamasse sempre que precisasse 
de ajuda. Ela diz: “O Pr. Egan me 
ajudou em tudo. Ele me ajudou com 
a mudança, brinca com as crianças, 
participa da mesa escolar e está sem-
pre verificando como estou. Conserta 
e abastece nossas vans escolares e 
mantém os registros financeiros delas. 
Participa de todos os nossos eventos 
e nos ajuda na limpeza. Ele está no 
campus antes e depois de cada evento. 
Se temos uma reunião complicada da 
mesa escolar, ele me envia chocolates 
e nota de encorajamento. Ele é a pes-
soa mais humilde que já conheci.

“O Pr. Egan vem ao campus, em 
média, duas a três vezes por semana. 
Quando não pedimos sua ajuda, ainda 
assim ele vem e ajuda em silêncio. Ele 
faz a escala de oradores da capela e 
está disposto a servir de companhia 
quando preciso. O que mais aprecio, 
no entanto, é que a cada sábado ele 
fala da escola no púlpito, ou inclui 
alguma notícia da escola no boletim 
da igreja. Devido ao seu sério envol-
vimento com a escola, a igreja a apoia 
ativamente. Seu coração está em 
nossa escola.”

O diretor Alfred Riddle da Mesa 
Grande Academy em Calimesa, Ca-
lifórnia, elogia o Pr. Eugene Bartlett, 
líder associado da igreja de Palm 
Springs, por seu envolvimento nas 
atividades estudantis na escola, de 
três a cinco vezes por semana. Ele 
atua desde a seleção de música para 
eventos esportivos até a organização 
de retiros espirituais para os alunos. 
O Pr. Bartlett foi contratado como 
capelão/professor de Bíblia para o ano 
escolar de 2008-2009!

Departamentos de Educação 
reconhecem as contribuições de 
pastores

Beverley Bucknor, secretária 
associada da União do Pacífico, relata 
que “o Pr. Anthony Paschal ensina 
educação física duas vezes por se-

mana no Valley Fellowship Resource 
Center em Rialto, Califórnia. Ele já 
doou e angariou fundos para adquirir 
tênis de corrida e equipamento para 
os alunos.”

Teryl Loeffler, secretário de 
educação da Associação do Hawaii, 
diz: “Quando eu era diretor da Sierra 
View Junior Academy em Exeter, Ca-
lifórnia, o Pr. Jim Milburn vinha ao 
campus oferecer seus serviços um dia 
por semana. Ele dirigia os cultos dos 
professores, devocional das classes e, 
nos passeios, transportava os alunos.”

Deloris Trujillo, educadora vete-
rana e ex-secretária de educação da 
Associação do Hawaii, se lembra 
que o pastor Roger Cain a substituía 
quando necessário, lanchava com as 
crianças, brincava de pega-pega com 
os mais novos e ajudava a planejar 
acampamentos para alunos na Mauna 
Loa School. Quando estava na cidade, 
vinha à escola no período do recreio e 
brincava do que os alunos estivessem 
brincando naquele dia. O ex-diretor 
Alan Lipps acrescenta: “A influência 
do pastor Cain na escola era incrível... 
as matrículas aumentaram. Quando 
os alunos realmente gostam do pastor 
e da igreja, é fácil fazê-los considerar 
o batismo.”

Dr. Mario Negrete, secretário asso-
ciado de educação para a Associação 
do Sudeste da Califórnia, diz que 
conheceu pastores que foram dedi-
cados e dispostos a prover os meios 
financeiros fazendo verdadeiramente 
o impossível para assegurar que todas 
as crianças da igreja estivessem em 
escolas adventistas. Negrete resume 
sua contribuição da seguinte manei-

ra: “Se necessário for, eles batem 
nas portas para levantar fundos para 
pagar a escola da criança. Não faltam 
às reuniões da mesa e investem na 
educação cristã, assumindo compro-
misso a longo prazo.”

Tempo inestimável com o pastor
“O pastor Jon Ciccarelli agenda 

uma reunião comigo toda quinta-feira 
para ver como estou. Ele ora por mim 
e por nossa escola”, diz a diretora 
M. Kristine Fuentes da Escondido 
Adventist Academy (Califórnia).

“Sou muito agradecido ao Pr. 
Pierre Steenberg”, diz o diretor Roy-
mond Koubong da Hollister Adventist 
School. “Ele gasta, em média, pelo 
menos dois terços da semana no cam-
pus. Ele é mentor para mim e agenda 
visitas para me encorajar e orar por 
mim. Sempre acontece no momento 
certo e quando mais preciso. Setenta 
por cento dos nossos alunos não são 
adventistas. O Pr. Steenberg também 
visita os alunos em suas casas. Eles 
o consideram seu pastor, mesmo que 
não frequentem a Igreja Adventista 
do Sétimo Dia.”

Escola e igreja em verdadeira parceria
Soube através do diretor Cyril 

Connelly que, por muitos anos, Dan 
Smith, pastor da igreja da Universi-
dade La Sierra (Riverside, Califórnia) 
sempre foi comprometido com a La 
Sierra Academy (LSA). Connelly 
diz: “Como pastor principal, com sua 
agenda lotada, encontrava tempo para 
visitar o campus e participar de mui-
tos dos eventos. Dan estava disponí-
vel. Não era um estranho para nossos 
alunos e professores. Conversava 
sinceramente com eles.  Os alunos 
sabiam que ele estava acessível para 
ouvi-los prontamente. Se havia algum 
boato, pegava o telefone e me chama-
va para conversar sobre nosso lado da 
história, o que eu realmente aprecia-
va. Ele era entusiasmado por nossa 
escola. Assumiu a liderança de um 
projeto para levantar fundos para a 
reforma do refeitório e através de seus 
esforços conseguiu mais de 20.000 
dólares. Ele incentivava o conceito de 
a igreja local apoiar financeiramen-
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te a educação, e uma porcentagem 
significativa do orçamento da igreja 
é destinada à LSA. O subsídio da 
igreja para nossa escola aumentou nos 
últimos anos sem qualquer pedido por 
parte da escola. Um inovador progra-
ma de bolsa de estudo foi estabelecido 
e permitiu que mais de 60 alunos de 
ensino básico frequentassem a escola. 
Dan tem sido um apoio e incentivo. 
Nossa escola e igreja desfrutam de 
verdadeira parceria, graças à sua 
liderança.”

O ex-diretor Arsenio Hernandez 
diz: “Enquanto o Pr. Robert Costa 
pastoreava minha igreja, Mercedes 
Spanish, da Associação do Texas, 
estava sempre pronto a ajudar a escola 
em que eu trabalhava. Qualquer hora 
que precisasse de sua presença na 
escola, bastava ligar. Em muitas oca-
siões, visitava comigo um aluno não 
adventista doente no hospital. Quando 
algum aluno precisava de visita espe-
cial por qualquer razão, lá estava ele. 
Se um motorista fosse necessário, ele 
dirigia. Quando um professor faltava, 
ele o substituía. Quando o orador de 
capela cancelava o compromisso, ele 
pregava. Se um professor se sentia 
desanimado, ele o animava. Se trabalho 
físico fosse necessário, ele o executava. 

Robert não era apenas o meu pastor 
e um dos membros da mesa; era meu 
‘assistente especial’. Ele me mostrou o 
amor de Deus e demonstrou cristia-
nismo em ação.”

A diretora Monica Greene relata: 
“Em meus 17 anos na Hilltop Chris-
tian School, em Antioch, Califórnia, 
o Pr. Ron Cook tem sido um dos pas-
tores mais envolvidos que já conheci. 
Ele cuida da reunião de capela toda 
sexta-feira e dirige anualmente clas-
ses batismais. O Pr. Cook e eu visita-
mos cada aluno novo antes de entrar 
na escola. Ele participa da maioria 
dos nossos passeios educacionais. 
Está sempre promovendo a escola na 
igreja e participa de toda reunião da 
mesa da escola. Meus alunos real-
mente o amam!”

O diretor Ken Preston da Paradise 
Adventist School (Califórnia), diz: 
“Ben Maxson é um pastor incrível. Ele 
aceita a responsabilidade de conduzir 
a igreja a positivamente sentir que a 
escola é sua responsabilidade. Levou 
a congregação a participar da cons-
trução da escola até finalizá-la. Ele 
não apenas fala: é homem de ação! 
Sua filosofia é: Se você não tem uma 
escola próspera, não terá uma igreja 
próspera. Grande parte do orçamento 

da igreja é destinada à escola. Em 
nossa igreja, pelo menos dois sába-
dos do ano são dedicados à educação 
adventista. O Pr. Maxson regularmen-
te promove do púlpito a excelência 
da educação cristã, reconhecendo e 
animando os alunos e funcionários.”

P.N.E. (Pastores Notáveis Envolvidos)
O diretor Alexis Emmerson da 

Pleasant Hill Adventist School 
(Califórnia) me disse que os pastores 
que fizeram diferença foram aqueles 
que se relacionaram com os alunos 
nas atividades escolares. Um dos 
pastores de Emmerson fez questão 
de trabalhar com os alunos do ensino 
médio, apesar de seus próprios filhos 
frequentarem o ensino fundamental. 
Emmerson disse: “Um dos nossos 
pastores lecionou arqueologia para o 
3o e 4o anos durante duas semanas. 
Todo pastor pode se relacionar com 
os mais jovens, pois eles são bem re-
ceptivos. Nossos pastores têm muitos 
hobbies interessantes e os professores 
estão ansiosos que eles os apresentem 
em sala de aula.”

“Muitos pastores estão envolvidos 
pelo menos uma vez por mês”, diz M. 
Kristine Fuentes, diretora da Escon-
dido Adventist Academy (Califórnia). 
“Eles estão em escala rotativa para 
dirigir o culto para os alunos. O 
pastor Jon Ciccarelli deu uma aula 
sobre adoração, instruindo alunos a 
como dirigir um culto.” Ecoando esse 
sentimento, o diretor Greg Coryell da 
Napa Christian School (Califórnia), 
diz: “Em algumas das escolas nas 
quais me envolvi, havia um represen-
tante pastoral para cada sala de aula e 
um pastor representante participando 
semanal ou mensalmente. Alguns 

Professores têm 

partilhado comigo 

quão gratos são quando 

seus pastores visitam a 

sala de aula.
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pastores eram responsáveis por duas 
ou três salas como conselheiros 
espirituais, dirigindo cultos ou dando 
uma aula. Eu confiava neles como 
conselheiros espirituais do nosso 
campus. Os pastores fazem uma dife-
rença incrível. É impressionante!”

Vic Anderson, diretor da Pine 
Hills Junior Academy em Auburn, 
Califórnia, diz: “Temos dois pastores 
jovens que estão no campus duas ou 
três vezes por semana e nos dão dois 
fins de semana durante o ano escolar. 
Durante o ano, eles saem com alunos 
durante um fim de semana, treinando-
-os para participar na ‘semana de 
poder’, atividade espiritual da escola. 
Também organizam retiro espiritual 
no começo do ano. Apreciamos nos-
sos pastores que participam regular-
mente das reuniões da mesa.”

Trabalho de equipe
Tive o privilégio de trabalhar com 

muitos pastores dedicados. O Pr. José 
Luís Argumedo é campeão na educa-
ção adventista. Trabalhando com sua 
congregação La Habra Spanish, ele 
a inspirou a colocar suas crianças na 
West Fullerton Seventh-day Adventist 
School (Califórnia). A igreja patro-
cina inúmeros projetos para angariar 
fundos, vendendo tortilhas e outros 
alimentos, fazendo vários traba-
lhos na comunidade para conseguir 

dinheiro para o fundo educacional 
da igreja. O Pr. Argumedo visita as 
famílias da igreja e compartilha a 
importância da educação adventista. 
Aos seus olhos, educação cristã para 
cada criança de sua igreja é um dever 
absoluto!

Na Napa Christian School, uma 
pastora se aproximou do diretor 
Coryell e disse: “Sou a pastora de sua 
escola e farei tudo que você quiser 
que eu faça. Use-me de qualquer 
forma que seja útil para a escola.” 
Coryell disse: “Começamos a buscar 
ideias para envolvê-la. Ela está no 
campus duas a três vezes por semana. 
Gostamos muito!”

Aqui na Associação do Sudeste 
da Califórnia (SECC), adotamos a 
sigla T.E.A.M. (equipe) que significa 
“Educadores e Ministros Unidos cola-
borando para transformar crianças em 
campeões espirituais.”1 Estamos no 
processo de organizar nossa T.E.A.M. 
(equipe) na SECC .

Em 29 de outubro de 2007, a asso-
ciação dedicou esse dia para promo-
ver o processo de nutrir o “relacio-
namento e colaboração” da T.E.A.M. 
Pastores e educadores gostaram 
muito, se confraternizaram e passa-
ram tempo produtivo em grupos de 
debate, respondendo a três perguntas 
extraídas de questionários que haviam 
sido distribuídos aos participantes do 
seminário: 

No mundo ideal, como funcio-
na uma forte T.E.A.M. de igrejas e 
escolas?

Quais são algumas das razões por 
que os jovens se afastam da igreja?

Como podemos trabalhar juntos 
para melhorar o trabalho no sentido 
de manter os jovens ligados a Deus e 
à nossa igreja?

Estamos no processo de divulgar 
as respostas das nossas reuniões de 
grupos e pesquisas. Os próximos pas-
sos são determinar a direção a tomar 
para continuar a “edificação de nosso 
T.E.A.M.” e prepará-lo para ações 
positivas!

Contribuição vital do pastor às escolas 
da igreja

Sem o envolvimento intencional 

do pastor, a probabilidade de a escola 
crescer e ser produtiva será muito li-
mitada. A maioria dos educadores re-
cebe com prazer o envolvimento dos 
pastores com a escola. Professores 
têm partilhado comigo quão gratos 
são quando seus pastores visitam a 
sala de aula. Um deles disse: “Apre-
ciei o tempo que eles passam com 
meus alunos e o que mais valorizo é 
quando oram por mim. Meu pastor 
faz grande diferença em meu ministé-
rio educacional e percebe a magnitu-
de do evangelismo educacional.”

Ajudando seu pastor a se envolver
Pastores são pessoas incrivelmente 

ocupadas. Alguns são designados 
para supervisionar muitas igrejas 
e precisam lidar com o constrangi-
mento físico de serem incapazes de 
visitar cada igreja regularmente, sem 
falar em gastar grande parte de tempo 
nas escolas das igrejas locais. Ainda 
assim, muitos se envolveriam mais se 
tivessem ideia do que é necessário e 
da diferença que podem fazer. Então, 
não tenha medo de pedir ajuda ao 
seu pastor e certifique-se de que ele 
se sinta bem-vindo no campus. Aqui 
estão algumas ideias para desenvolver 
relacionamento positivo entre sua 
escola e as igrejas locais: 

Peça ao pastor para estabelecer 
equipes de orações em sua(s) igreja(s) e 
que estas tomem tempo a cada dia para 
orar pela escola e seus funcionários.

Sugira ao pastor que leve anciãos 
locais para dialogar com a escola so-
bre como a igreja pode prover apoio, 
mesmo que os recursos sejam limita-
dos. Isso pode incluir voluntários para 
auxiliar na sala de aula ou recrutar 
alunos.

Convide o pastor para se unir aos 
alunos durante o recreio num dia 
específico da semana, ou para ajudar 
a supervisionar esportes ou passeios.

Peça ao pastor que encontre manei-
ras criativas de envolver os alunos na 
liderança da igreja, nos cultos e em 
todas as atividades da mesma.

Ofereça os professores e diretores 
como possíveis oradores em cultos 
e reuniões de oração da(s) igreja(s) 
local(is).
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Trabalhe com o pastor para que os 
projetos artísticos dos alunos sejam 
expostos no saguão da igreja e que os 
eventos da escola sejam anunciados 
no boletim.

Envie regularmente bilhetes dos 
alunos e funcionários da escola agra-
decendo o ministério dos pastores 
locais e dizendo que estão orando por 
eles.

Um estudo conduzido por George 
Barna revelou que a base moral da 
pessoa é estabelecida até os nove anos 
de idade, e as crenças espirituais são 
irrevogavelmente formadas até os 13 
anos de idade. Aqueles que estão ati-
vos na vida da igreja aos 30 e 40 anos 
de idade provavelmente foram envol-
vidos em treinamento ativo quando 
crianças. A probabilidade de a pessoa 
fazer compromisso permanente com 
Deus entre os 5 e 13 anos é de 32 por 

cento, entre 14 e 18 é de quatro por 
cento, e a chance de decisão após os 
18 anos é de apenas seis por cento. 
Barna diz: “Gastei as primeiras duas 
décadas do meu ministério envolvido 
em pesquisa e liderança, tendo como 
alvo os adultos. O Senhor recente-
mente realizou algo extraordinário 
em minha vida. Mudou minha opi-
nião quanto à natureza do ministério 
eficaz em nossa nação atualmente. ... 
Deus abriu minha mente e coração 
para colocar o ministério infantil 
como prioridade máxima.”2 “Eduque 
a criança no caminho em que deve 
andar, e até o fim da vida não se des-
viará dele” (Provérbios 22:6, RA).3

Gostaria de ouvir sobre atividades 
nas quais os pastores estão envol-
vidos. Por favor, enviem um e-mail 
para Bill.Keresoma@seccsda.org, e 
compartilharei essa informação com 
pastores e educadores com o fim de 
continuar a fortalecer o relacionamen-
to entre igreja e escola.

Acredito que educadores e pastores 
devem nutrir um ao outro. Empres-
tando a frase de Martin Luther King, 
“eu tenho um sonho” que pastores e 
professores caminhem juntos pro-
vendo direção espiritual para nossas 
preciosas crianças. Sem ajudar um 
ao outro, nada somos. “Eu tenho um 
sonho” que igreja e escola colaborem 
para assegurar a nossas crianças dire-

ção, aconselhamento e conhecimento. 
“Eu tenho um sonho” que diretores 
e pastores façam sua mais elevada 
prioridade usar maneiras e meios 
para melhorar ambas as instituições. 
“Eu tenho um sonho” que pastores e 
educadores se tornem “um só” aos 
olhos de nossas crianças. “Eu tenho 
um sonho” que pastores e educadores 
se tornem a “Dream T.E.A.M.” (a 
equipe dos sonhos) que será a melhor 
de todas!

Jesus disse a Simão Pedro: “Simão, 
filho de João, você me ama mais do 
que estes outros?”

“Sim, Senhor, Tu sabes que Te 
amo.”

Então, Jesus lhe disse: “Apascenta 
os Meus cordeiros.” (João 21:15, RA). 
Não é interessante que a primeira 
comunidade de pessoas que Jesus nos 
instruiu a cuidar sejam as crianças? 
T.E.A.M. – educadores e pastores 
unidos, colaborando para transformar 
crianças em campeões espirituais! 
Vamos lá, equipe!

Bill Keresoma é 
atualmente secretário 
associado de educa-
ção na Associação do 
Sudeste da Califórnia 
da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia em 
Riverside, Califórnia, 

EUA. É formado em Religião, possui 
mestrado em Aconselhamento, serviu 
como pastor jovem e pastor principal, 
deu aulas de religião para o ensino 
médio, atuou como conselheiro edu-
cacional, diretor de escola e reitor de 
universidade. Para contatá-lo use o 
e-mail: Bill.Keresoma@seccsda.org.

NOTAS E REFERêNCIAS
1. Meu agradecimento ao Pastor Bert 

Anderson por apresentar a sigla T.E.A.M.
2. George Barna, Transforming Children 

Into Spiritual Champions (Ventura, Calif.: Regal 
Books, 2003), p. 12, 13.

3. As passagens bíblicas creditadas à RA 
são da Versão Almeida Revista e Atualizada no 
Brasil, 2ª edição.

Muitos pastores 

se envolveriam 

mais se tivessem ideia 

do que é necessário e da 

diferença que podem 

fazer.
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Conseguir emprego como professor 
nos Estados Unidos enquanto lecio-
nava na China não foi tarefa fácil. 
Minha esposa e eu estávamos lecio-
nando inglês ali havia um ano e meio 
quando fi quei sabendo de uma opor-
tunidade na Associação do Oregon. 
Após gastar o salário de um mês em 
telefonemas (equivalente a US$125), 
consegui uma entrevista com os ad-
ministradores da Livingstone Junior 
Academy, em Salem, Oregon (que 
recentemente se tornara uma escola 
de ensino médio). Um dos tópicos que 
consideraram foi minha familiaridade 
com as ideias de William Glasser e 
sua abordagem do aprendizado. Ficou 
evidente que se fosse trabalhar em 
Livingstone, precisaria ler o livro The 
Quality School1 de William Glas-
ser para entender por que os outros 
valorizavam suas ideias. Esta foi a 
minha introdução à fi losofi a da Teoria 
da Escolha.

Teoria da Escolha
Ao estudar os conceitos da Teoria 

da Escolha, eles realmente fi zeram 
muito sentido para mim. Não apenas 
esclareceram as razões do comporta-
mento humano, mas também parece-
ram explicar da perspectiva bíblica 
como e por que nos comportamos 
do modo que fazemos. Na Teoria da 
Escolha, nos comportamos baseados 
no que queremos, comparado ao que 
vemos e conhecemos. Isso requer o 
poder de escolha. Cada escolha está 
ligada uma consequência natural que 
produz responsabilidade fi nal.

O livro de Gênesis nos dá um 
vislumbre do estilo do governo de 
Deus para a humanidade, que enfa-
tiza o poder da escolha. Deus deu 
a opção ao ser humano de escolher 
ouvi-Lo ou não. Quando Adão e Eva 
decidiram desobedecer, tiveram que 
enfrentar as consequências naturais 
dessa escolha. Que situação difícil 
para Deus, que os amava e queria 
apenas o melhor para eles. Mas em 
vez de resgatar imediatamente o 
casal, Deus permitiu que consequên-
cias naturais ocorressem. Todavia, 
em Seu infi nito amor, proveu reden-
ção através de Seu Filho, Jesus, se 
escolhessem aceitá-la.

O que a torna efi caz
Mais que qualquer outra ideia ou 

estratégia educacional, a Teoria da 
Escolha mudou não apenas meu modo 
de ensinar, mas também o modo 
como conduzo minha vida pesso-
al. Antes, porém, de discutir como 
uso a Teoria da Escolha em minha 
sala de aula, vamos analisar o que a 
torna tão efi caz. No livro de Glasser, 
Choice Theory: A New Psychology 
for Personal Freedom2, ele compara o 
progresso da ciência e tecnologia com 
os avanços nos relacionamentos hu-
manos. Explica que ao mesmo tempo 
em que a ciência e a tecnologia me-
lhoraram progressivamente, o mesmo 

Teoria da Escolha na 
Sala de Aula

C H R I S  S E Q U E I R A
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não pode ser dito dos relacionamentos 
humanos. De fato, a qualidade desses 
relacionamentos pode ter piorado. 
Glasser acredita que essa deterioração 
ocorre por causa de nossa dependên-
cia do que ele denomina psicologia de 
controle externo, na qual as pessoas 
tentam controlar os outros usando 
um ou mais dos sete hábitos destru-
tivos: criticar, censurar, resmungar, 
queixar-se, ameaçar, punir e subornar 
ou recompensar para controlar. Para 
que os relacionamentos tenham êxito, 
especialmente a longo prazo, esses 
hábitos precisam ser substituídos pe-
los sete hábitos construtivos: apoiar, 
encorajar, ouvir, aceitar, confiar, 
respeitar e negociar diferenças. 

Aprendendo a confiar
Muitas pessoas, geralmente por ra-

zões válidas, aprenderam a não con-
fiar em outras. Por acreditarem que 
não podem confiar em ninguém, até 
mesmo em pessoas íntimas, tentam 
satisfazer suas necessidades através 
de drogas e álcool, atos de violência, 
ou comportamento promíscuo. Da 
perspectiva da Teoria da Escolha, 
é compreensível por que reagem 
dessa maneira. Se quisermos que os 
alunos que não estão associados a nós 
se associem novamente às pessoas 
importantes em sua vida, precisamos 
ajudá-los a reaprender a confiar. Para 
fazer isso, devemos nos concentrar 
na construção de relacionamentos 
baseados no respeito e dignidade. Isso 
os encorajará a trabalhar pela felicida-
de duradoura em sua vida, em vez de 
optar por satisfação momentânea.

Vamos agora analisar os funda-
mentos de como funciona a Teoria da 
Escolha na sala de aula. Como Glas-
ser declara, para escola ser eficaz é 
vital ter estrutura não coerciva. Dois 
ingredientes que contribuem para 
essa estrutura são amizades intencio-
nais e currículo relevante.

Amizades intencionais
A Teoria da Escolha ajuda os pro-

fessores a cultivar a amizade e desen-
volver o senso de comunidade na sala 
de aula. Em sua essência está a ideia 
de que quase todo comportamento é 

escolhido e que nós somos guiados 
por nossos genes para satisfazer cinco 
necessidades básicas: sobrevivência, 
amor e pertencimento, liberdade, 
diversão e poder. A necessidade mais 
importante é amar e pertencer, uma 
vez que relacionamentos positivos 
são essenciais para satisfazer todas as 
outras necessidades. (Em minha sala 
de aula, tenho acrescentado mais uma 
necessidade, adoração. Como cristão 
trabalhando em escola adventista do 
sétimo dia, creio que Deus planejou 
que O buscássemos).

Três tipos de poder
Apesar de “amar e pertencer” 

serem de vital importância, em minha 
sala de aula, dedicamos bastante 
tempo tentando compreender o que 
acredito ser a maior necessidade para 
a formação do caráter – a necessidade 
de poder. É possível ter três tipos de 
poder: (1) poder sobre algo, (2) poder 
com algo e (3) poder interior. Em uma 
tabela, meus alunos e eu escrevemos 
cada tipo de poder, e então explora-
mos uma lista de palavras descritivas 
para cada um deles. Com essa lista, 
buscamos definições. Por exemplo, 

poder sobre algo é como nos compor-
tamos quando consideramos apenas 
as nossas necessidades. (Isso envolve 
a aplicação dos setes hábitos destruti-
vos e a psicologia do controle exter-
no). Poder com algo, por outro lado, 
significa considerar as necessidades 
dos outros assim como as nossas. Po-
der interior é colocar as necessidades 
dos outros antes das nossas próprias.

Os últimos dois tipos de poderes 
– poder com algo e poder interior – 
usam a Teoria da Escolha e os setes 
hábitos construtivos. Meus alunos 
concluíram que a melhor maneira de 
usar o poder interior é mediante o 
princípio J-O-Y (Alegria) de Mateus 
22:36-40. Isto é, as pessoas só podem 
experimentar a verdadeira ALEGRIA 
na vida quando colocam Jesus em 
primeiro lugar, as necessidades dos 
outros em segundo, e as necessidades 
próprias por último. 

Isso nos leva a uma pergunta im-
portante: “Essa sala de aula (e a vida 
em geral) funciona melhor usando 
regras ou princípios?” Regras reque-
rem “imposição”, princípios revelam 
o caráter interno. Afinal, concluímos 
que precisamos descobrir por que 
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escolhemos fazer as coisas – que é 
importante ter uma razão para as 
nossas ações e comportamento. Po-
demos avaliá-los usando a ferramenta 
QFAP. Fazemos a nós mesmos quatro 
perguntas:

Querer – “O que eu quero?”
Fazer – “O que eu faço para conse-

guir o que quero?”
Avaliar – “Meu comportamento 

mostra o que quero?”
Planejar – “Como poderia ter agido 

de modo diferente para conseguir um 
resultado melhor?”

Os princípios afixados na parede 
para orientar nossa classe reúnem os 
Acordos de Jeanne Gibbs no livro 
Tribes: A New Way of Learning and 
Being Together3 (Tribos: Uma Nova 
Maneira de Aprender e Estar Juntos), 
que enfatizam respeito mútuo, ouvir 
atentamente, apreciar e não rebaixar, 
e o direito de autonomia e mobilida-
de; e as Diretrizes Para Toda a Vida 
de Susan Kovalik no livro Integrated 
Thematic Instruction4 (Instruções 
Temáticas Integradas), que promovem 
ouvir com atenção, apreciar e não 
rebaixar, o melhor em cada pessoa, 
lealdade e confiança. Esses princípios 
provêm a estrutura diária necessária 
para o bom andamento na sala de aula.

Controle versus influência 
Para ilustrar por que princípios são 

mais valiosos que regras, criamos 

a Tabela de Controle versus Influ-
ência.  Na coluna Controle busca-
mos palavras que descrevem como 
tentamos controlar os outros e as 
escrevemos em vermelho. Na coluna 
Influência, escrevemos palavras em 
verde que descrevem como tentamos 
influenciar os outros. A meta é tirar 
de, não empurrar para. Finalmente, 
perguntamos: “O que estou fazendo 
nos aproxima ou nos afasta? Encon-
tramo-nos substituindo as palavras 
vermelhas de Controle (“imposição”) 
por palavras verdes de Influência 
(“princípio”).

Já que é minha tarefa como profes-
sor influenciar em vez de controlar os 
alunos, devo continuar pedindo a eles 
que desafiem a si mesmos, aprendam 
mais e cresçam na vida. Reciproca-
mente, não é tarefa do aluno tentar 
controlar pessoa alguma. Eles podem 
influenciar ouvindo, contando sua 
história ou dando opinião e comparti-
lhando o que sabem.

Tempo e lugar
A seguir analisemos o princípio 

de “Tempo e Lugar”. Conforme o rei 
Salomão escreveu em Eclesiastes 3, 
existe tempo e lugar para tudo. Então 
ao realizarmos o processo da auto-
avaliação, pensamos sobre: “Onde 
estou?”; “Que tipo de comportamento 
é aceitável?”; e “Como quero me 
representar?”. Em vez de fazer uma 

preleção aos alunos quanto ao com-
portamento inapropriado, simples-
mente os redireciono, perguntando: 
“Tempo e Lugar?”

A compreensão e o uso da Teoria 
da Escolha provocaram mudança em 
meus pensamentos, bem como no dos 
meus alunos. Eles começaram a ver 
a vida pelo lado de fora da caixa. A 
Teoria da Escolha lhes provê fer-
ramentas para usar ao considerar a 
perspectiva de outras pessoas bem 
como para fazer melhoras pessoais. 
Uma atividade que promove esse tipo 
de pensamento é chamada de “mais 
delta” (+ D). Quando os alunos saem 
da minha sala de aulas no fim do dia, 
eles compartilham uma atividade + 
D, mudança positiva que fizeram, 
ou “recordação” do dia, uma pepita 
acadêmica que os faz desejar voltar à 
escola para aprender.

Currículo relevante
Para que nós, como professo-

res, proporcionemos “recordações” 
acadêmicas, precisamos tornar o 
currículo relevante a fim de que os 
alunos vejam as tarefas como sendo 
proveitosas e aplicáveis à sua vida. 
Para ajudar meus alunos a compre-
ender o que deve ser o aprendizado, 
planejo uma atividade de partilha. 
Começo descrevendo uma habilidade 
que adquiri, como surfar. Então peço 
aos alunos que formem duplas e com-
partilhem “O que é necessário para 
aprender?” Quando apresentam seu 
relatório, descobrimos que o desejo e 
a utilidade são as prioridades na lista. 
Então os alunos formam duplas e 
compartilham uma recente experiên-
cia de aprendizado.

Após compartilharem suas histó-
rias, fazemos no quadro uma lista das 
atividades. Depois peço descrições 
em uma única palavra para o seguin-
te: “Aprendizado: Como ele é real-
mente?” Tabelamos as palavras em 
duas colunas; sentimentos negativos 
e sentimentos positivos. Descobrimos 
que o aprendizado avança em ciclos. 
Esse processo continua com avanços 
e retrocessos até atingirmos um nível 
mais elevado. Então, avançamos em 
nossas habilidades. Concluo, pergun-
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tando: “O que seria diferente se todos 
usássemos esse tipo de aprendizado 
em vez do estudo convencional?”. 
Concluímos que esse esforço ou luta, 
conforme Sizer e Sizer5 gostam de 
chamá-lo, faz parte do processo de 
aprendizado.

Quando aprendizes não podem ver 
ganho algum, ou em outras palavras, 
gastam muito tempo do lado esquer-
do da tabela, perdem o interesse de 
aprender. Se não existe luta, eles 
gastam muito tempo no lado direito 
da tabela, e o aprendizado se torna 
enfadonho. O verdadeiro desafio do 
ensino é ajudar alunos a passarem 
pelo ciclo da direita para a esquerda 
e de volta à direita para alcançar uma 
curva de aprendizado progressivo que 
mantenha e encoraje o interesse deles. 
A Teoria da Escolha nos convida a 
mover da avaliação para memorizar à 
avaliação para análise, criatividade e 
utilidade para a vida real. Em vez de 
pedir que os alunos relembrem quem 
fez algo, o que eles fizeram, onde e 
como foi feito, peço que analisem, 

avaliem, criem, suponham, apliquem, 
implementem, coloquem em prática e 
demonstrem o uso. 

Praticamos...
Conforme utilizo a Teoria da Esco-

lha na sala de aula, também encorajo 
meus alunos a aplicar tais princípios 
na escola e em toda a vida. Juntos, 
buscamos influenciar e não controlar. 
Tentamos basear nossas decisões na 
classe bem como em nossa vida espi-
ritual em princípios, não em regras. 
Quando temos um conflito, nós o re-
solvemos sem ferir os outros. Pensar 
do lado de fora da caixa e trabalhar na 
melhora contínua são duas de nossas 
metas. Procuramos ser aprendizes a 
vida inteira.

Como professor adventista, meu 
propósito não é apenas desenolver 
cidadãos responsáveis mas também 
ajudar meus alunos a serem bem 
sucedidos e felizes agora e por toda 
a eternidade. A Teoria da Escolha 
me proporciona modelo bíblico para 
alcançar essas metas.

Chris Sequeira 
nasceu e cresceu na 
África com seus pais 
missionários. Agora, 
ensina matemática, 
saúde e habilidades 
para a vida no campo 
na Livingstone Ad-

ventist Academy em Salem, Oregon. 
Durante o verão, ele trabalha meio 
período para Susan Kovalik and As-
sociates conduzindo Model Teaching 
Week in Integrated Thematic Instruc-
tion (Semanas de Ensino Modelo em 
Instrução Temática Integrada).
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A 
cada ano, as faculdades e uni-
versidades dão boas-vindas 
a novos membros do corpo 
docente. Esses professores 

são frequentemente não apenas novos 
para a escola, mas também novos no 
ensino. Embora bem treinados em 
suas respectivas áreas, estão entrando 
em uma cultura não familiar com po-
lítica, regulamentos, procedimentos 
e expectativas singulares. A despeito 
de sua experiência acadêmica como 
estudantes, suas novas funções e 
expectativas são bem diferentes.1

Em minha experiência, novos 
membros do corpo docente normal-
mente buscam oportunidade para 
se associar a um colega de confi an-
ça que os ajudará a se integrarem 
em suas novas responsabilidades. 
Todavia, os reitores de universidades 
e diretores de faculdades geralmente 
designam o novo professor como par-
ceiro de membro experiente do corpo 
docente que pode estar sobrecarre-
gado com aulas, pesquisas e outras 
responsabilidades.

Que função se espera do mentor?
Fraser descreve o mentor como um 

professor, guia confi ável, patrocina-

dor, conselheiro, consultor, técnico, 
treinador, colega e exemplo a ser 
seguido.2 Contudo, um dos atributos 
mais importantes de um mentor é a 
disponibilidade.3 Os mentores do cor-
po docente que estão ocupados com 
cargas pesadas de aulas, pesquisas, 
e questões de promoção e manda-
to não são os melhores candidatos 
para orientar novos professores. A 
principal meta do relacionamento do 
mentor é cuidar do desenvolvimento 
profi ssional do novo professor. Por-
tanto, um relacionamento de con-
fi ança não pode ser desenvolvido se 
o mentor está ocupado demais e não 
disponível. Como consequência, o 
novo membro do corpo docente terá 
que conduzir sem auxílio suas tarefas 
e a política da universidade.

Na maioria dos casos, os novos 
membros do corpo docente buscam 
parceria colegial, não apenas orien-
tação sobre como melhor fazer as 
coisas. Quando a colaboração do 
corpo docente se torna uma verdadei-
ra parceria entre o novo professor e 
um colega experiente, isso possibilita 
ao novato aprender sobre a escola 
enquanto trabalha em projetos com-
partilhados.

Colaboração
Cada pessoa envolvida deve ter 

clara compreensão de colaboração 
antes que os professores possam 
implementá-la com êxito total. A 
colaboração é um processo que 
encoraja as pessoas a trabalharem 
juntas em novos caminhos. Ela não é 
um evento, mas um processo que, por 
sua vez, estimula novos empreendi-
mentos colaborativos. A colaboração 
produz larga variedade de resultados 
que capacitam as pessoas e sistemas 
para mudança.4 A oportunidade e 
desafi o de unir as pessoas podem 
produzir resultados maiores que a 
soma de esforços individuais.

Esses empreendimentos conjun-
tos requerem que cada um examine 
desde o início sua visão fi losófi ca de 
colaboração. Alguns podem ver a 
colaboração como uma competição 
que ameaça seu território, enquanto 
outros podem fi losofi camente apoiar 
a colaboração sem estarem dispostos 
a gastar tempo e esforço para torná-la 
bem-sucedida. De maneira ideal, os 
participantes entenderão a colabora-
ção como oportunidade para derru-
bar barreiras territoriais, identifi car 
objetivos comuns, juntar recursos e 

Colaboração: 
Alternativa Para 

Orientação de 
Novos Professores
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implementar estratégias que alcança-
rão resultados positivos.

Alternativa para orientação de 
novos professores

Em minha experiência, estereó-
tipos e concepções errôneas sobre 
orientação de membros do corpo 
docente e trabalho acadêmico têm 
representado grande barreira para a 
colaboração entre professores. Este-
reótipos convencionais, que retratam 
professores conduzindo pesquisas no 
isolamento de laboratório ou ensinan-
do sozinhos em frente a uma classe 
de alunos passivos, ignoram aspectos 
signifi cativos da vida acadêmica mo-
derna. Muitos professores, atualmen-
te, conduzem grande parte de seus 
trabalhos (ensino, pesquisa e com-
posição) em parceria com colegas. A 
colaboração entre membros do corpo 
docente geralmente ocorre em duas 
áreas principais: pesquisa e ensino. 
Aprender a colaborar será mais útil 
às futuras metas do novo professor do 
que ser orientado a como trabalhar 
sozinho.

Barreiras para a colaboração entre 
membros do corpo docente

Assuntos de promoção e man-
dato podem promover ambiente de 
competição em vez de coleguismo. 
Membros recém-contratados do 
corpo docente podem achar difícil 
associar-se com outros, especialmen-
te colegas veteranos que podem estar 
buscando promoção e estabilidade. 
Como novato no meio acadêmico, 
senti falta do espírito de coleguismo 
entre membros do corpo docente, 
o que considero importuno. Minha 
experiência anterior trabalhando para 
organizações comunitárias sem fi ns 
lucrativos me ensinou que poderia 
conseguir mais através da colabo-
ração do que da competição. Logo 
aprendi que a estrutura do sistema de 
premiação da universidade frequen-
temente impede esforços de colabora-
ção entre professores.

Descobri que outra barreira insti-
tucional para a colaboração entre o 
corpo docente é a maneira como as 
matérias são designadas e apresen-
tadas. O conteúdo da matéria está 

separado por áreas específi cas de es-
tudo pertencentes a um determinado 
departamento. Isso normalmente cria 
barreira para parcerias interdepar-
tamentais e pode ser compreendido 
pelo corpo docente como ambiente 
hostil e competitivo.

Diferenças fi losófi cas e pesso-
ais entre o corpo docente também 
podem impedir a colaboração. Em 
estudo piloto de modelo de ensi-
no colaborativo envolvendo dois 
professores de disciplinas diferentes, 
Bowles5 descobriu que os professores 
normalmente discordam sobre como 
abordar uma matéria, lidar com as 
necessidades dos alunos e conduzir 
ensino colaborativo. Além disso, 
McMillin e Berberet6 descobriram 
que os professores geralmente se 
consideram adversários mais do que 
colaboradores. 

Vencendo barreiras da colaboração
Como pode a universidade vencer 

com êxito as barreiras da colabora-
ção? Acredito ser vital focalizar os 
benefícios que podem ser alcança-
dos pela colaboração bem-sucedida 
entre os membros do corpo docente 
– tanto para os envolvidos como para 
a universidade. A colaboração do 
corpo docente pode criar conexões 
entre indivíduos, departamentos e 
setores. Os professores, por exemplo, 
podem começar a se unir de forma 
interdepartamental em reuniões 
para debater sobre as matérias que 
ensinam e em conjunto modifi car o 
currículo. Podem, portanto, melhor 
utilizar os recursos da universidade e 
satisfazer de modo mais adequado as 
diversas necessidades dos seus alu-
nos. Os efeitos não tão óbvios desses 
esforços colaborativos interdepar-
tamentais são que os membros do 
corpo docente descobrem e exploram 
crenças compartilhadas referentes a 
ensino, pesquisa e serviço. Mesmo 
antes de os professores abraçarem a 
ideia, as estruturas de recompensa e 
pagamento da universidade podem 
ser adaptadas para encorajar e gra-
tifi car a colaboração. Os membros 
veteranos do corpo docente podem 
negociar um sistema de premiação 

conjunta através do conselho ad-
ministrativo do corpo docente e da 
revisão dos regulamentos.

Colaboração em ação
Minha experiência anterior traba-

lhando para organizações comunitá-
rias sem fi ns lucrativos me ensinou 
que a colaboração é um processo, não 
um produto. A colaboração bem-su-
cedida dá atenção direta ao processo. 
Winer e Ray7 propuseram um modelo 
de processo de colaboração carac-
terizado por estágios: (1) escolher 
colegas, (2) compartilhar o trabalho, 
(3) estabelecer diretrizes de trabalho, 
e (4) encerrar a colaboração.

Ao chegar à universidade, minha 
crença no poder da colaboração me 
capacitou a buscar um colega confi á-
vel em vez de esperar ser designado a 
um docente veterano. Depois de mui-
tos anos de trabalho com um compa-
nheiro colaborador, minha compreen-
são e apreciação pela vida acadêmica 
foi transformada. Comecei a apreciar 
a observação de Salomão: “Melhor 
é serem dois do que um, porque têm 
melhor paga do seu trabalho” (Ecle-
siastes 4:9, RA).8 Acredito que os 
resultados positivos de trabalho da 
nossa parceria colaborativa foram 
em grande medida atribuídos à nossa 
compreensão e aplicação do mode-
lo de processo de colaboração de 
Winer e Ray. Ao aderir ao modelo do 
processo:

1. Fizemos decisão consciente de 
trabalhar juntos como parceiros de 
colaboração;

2. Buscamos compartilhar o traba-
lho; Cada empreendimento colabora-
tivo foi conduzido por diretrizes de 

A principal meta do 

relacionamento 

do mentor é cuidar 

do desenvolvimento 

profi ssional do novo 

professor.
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trabalho estabelecidas em conjunto; 
3. Estabelecemos tempo determi-

nado realista para marcar o desempe-
nho inicial e final de cada empreendi-
mento colaborativo.

Contudo, à base do êxito da nossa 
colaboração estava o comprome-
timento de reservar tempo e estar 
acessível um ao outro. Como Gaskin, 
Lumpkin e Tennant sugeriram,9 o de-
senvolvimento de um relacionamento 
confiável entre o mentor e o favoreci-
do requer que cada um esteja sema-
nalmente acessível ao outro. Nós nos 
reuníamos para considerar e rever 
nosso trabalho, resolver problemas 
e desenvolver planos de ação. Isso 
resultou em propostas de subvenção, 
desenvolvimento de cursos e produ-
ção de artigos em conjunto.

Ambos ganhamos muito em nossas 
carreiras acadêmicas desde que nos 
unimos como colaboradores. Ao 
contrário das descobertas de Bow-
les, que sugerem que a colaboração 
entre o corpo docente é difícil de ser 
realizada, descobrimos um contexto 
no qual os dois podiam colaborar no 
ensino, pesquisa e serviço de modo a 
alcançar nossas metas compartilha-
das e individuais.

Conclusão
A colaboração é um processo que 

pode orientar e integrar o corpo do-
cente à vida do educador e enriquecer 
o desenvolvimento profissional. His-
toricamente, no entanto, o desenvol-
vimento de professores novos tem 
sido moldado por um modelo de men-

tor e aprendiz.10 Gaskin, Lumpkin e 
Tennant sugerem que o professor que 
atua como mentor deve se concentrar 
em atividades formativas, como por 
exemplo, oferecer conselho e prover 
comentários construtivos. Embora 
deva ser importante possuir mentores 
experientes disponíveis para aconse-
lhamento, novos membros do corpo 
docente necessitam de alguém que 
esteja acessível e que possa reunir-se 
regularmente com eles para desen-
volverem e implementarem projetos 
compartilhados. Aqui estão algumas 
sugestões para estabelecer este tipo 
de colaboração atenciosa:

Professores experientes normal-
mente designados para atuar como 
mentores têm tempo limitado para 
fazer isto devido à carga horária, 
conhecimento e atividades da ocupa-
ção. O novo professor, portanto, deve 
pedir a esses membros experientes 
conselho em assuntos difíceis de ser 
resolvidos que não requerem gran-
de e contínuo comprometimento de 
tempo.

Esforços colaborativos têm maior 
probabilidade de apoiar o desenvolvi-
mento de novos docentes quando os 
colaboradores buscam um ao outro, 
em vez de serem apontados pelos ad-
ministradores. Por isso, é útil buscar 
um colega para trabalho conjunto, 
que na carreira universitária esteja 
aproximadamente no mesmo nível de 
desenvolvimento que você.

Colaboradores do corpo docente 
devem identificar alvos em comum 
e cooperar para desenvolver planos 
de trabalho. Portanto, você precisa 
agendar reuniões frequentes com 
seus colaboradores para estabelecer 
metas, desenvolver planos de traba-
lho e avaliar o progresso.

Colaboradores devem discutir 
como dividirão as responsabilidades 
e créditos associados com ensino, 
pesquisa e serviço conjunto.

A colaboração é alternativa exe-
cutável na designação de um novo 
docente a um veterano que lhe sirva 
de mentor. Desde o início, ela imerge 
o novo professor no ensino, pesquisa 
e serviço, e provê apoio à sua inte-
gração na vida do campus. Através 

da colaboração, os membros do corpo 
docente podem alcançar muito mais 
do que poderiam sozinhos.
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