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Como seus alunos se lembrarão de você no 
próximo semestre ou em dez anos? O que vão 
dizer da maneira como você infl uenciou o de-
senvolvimento espiritual deles? Pouco tempo 

atrás, um capelão de uma universidade adventista, 
ao preparar um sermão, resolveu perguntar no Fa-
cebook: “De que maneira seus professores ajudaram 
você a desenvolver sua fé?”

Em dois dias, ele recebeu mais de 80 respostas 
que descreviam uma ampla gama de ações de do-
centes de diversas disciplinas, além dos que lecio-
navam religião. Estes são alguns dos comentários 
sobre os professores de ciências: “Fez associações 
entre o conteúdo de física e as Escrituras”; “in-
fundiu espiritualidade em todas as aulas”; “deixou 
claro que não é preciso sacrifi car a fé para acreditar 
na ciência e vice-versa.” Alguém comentou que seu 
professor de fi nanças “inicia as aulas com palavras 
inspiradoras, um versículo da Bíblia e uma oração”. 
Vários comentários eram acerca dos professores de 
educação física que “faziam momentos devocionais 
antes de iniciar as atividades, o que defi nitivamente 
produziu um impacto sobre defi nição de priorida-
des”.

Outros educadores, inclusive professores de 
religião, foram lembrados por ações específi cas 
relacionadas à fé e à doutrina: “Apresentou-me 
diversos desafi os que impulsionaram o desenvolvi-
mento de minha fé”; “ajudou-me a ver que a fé sem 
refl exão é uma fé vulnerável”; “certifi cou-nos de 
que a fé prática era compatível com outras discipli-
nas”; “inspirou-me porque estava aberto a perguntas 
difíceis nas aulas de religião e fi losofi a”; “ajudou 
a reconhecer a constante generosidade divina” e 
“explicou-me a graça.”

Talvez os comentários mais convincentes e 
sinceros tenham sido aqueles que descreveram 
traços de caráter e interesse solícito de professores 
preocupados com o bem-estar de seus alunos. A 
essa mesma conclusão chegou Carole Kilcher em 
um artigo que escreveu, há alguns anos, para esta 
revista1. Entre as respostas enviadas pelo Facebook, 
havia comentários específi cos sobre professores de 
religião: “Demonstrou humildade e pediu desculpas 
a um estudante” e como resultado “me mostrou o 
caráter de Deus”; “respondeu a minhas perguntas 

e se importou com o desenvolvimento de minha fé 
mesmo após eu ter me graduado.”

Alunos e ex-alunos se lembraram de professores 
que dedicaram seu tempo “para escutar os anseios 
do coração e dúvidas espirituais”, “para escutar 
os problemas”, “para dar a oportunidade de parti-
cipação”, “compartilhando alimentos e acolhendo 
pessoas em sua casa”, “ajudando a conseguir um 
emprego e a obter uma bolsa de estudos”, “auxi-
liando a identifi car talentos” e “orando sobre uma 
necessidade específi ca”. 

Como uma pessoa pode se preparar para ser um 
excelente educador cristão que infl uencia o desen-
volvimento da fé em seus alunos? É preciso obter 
conhecimento na própria área de atuação e manter 
uma ligação pessoal com Cristo capaz de refl etir em 
sua vida diária. Isso me faz lembrar de “Os Con-
tos de Cantuária”2: “E aprendia com prazer, e com 
prazer ensinava”, “sempre voltado para a virtude 
moral.” A síntese poderia ser esse comentário: 
“Fortaleceu minha fé na religião, não apenas com 
palavras, mas como sua vida prática.” 

Ao refl etir sobre a maneira pela qual podemos 
infl uenciar a vida de nossos alunos, espero que você 
escreva para esta revista sobre este e outros temas 
que irão auxiliar seus colegas em todo o mundo a 
integrar a fé ao ensino-aprendizagem, e a servir 
como modelo no processo de desenvolvimento 
moral e acadêmico dos alunos nas instituições 
adventistas.  

Ao me preparar para me aposentar, depois de 42 
anos como editora da Revista Educação Adventista, 
quero expressar meus sinceros agradecimentos a 
todos os educadores maravilhosos com quem tive 
a bênção de trabalhar no preparo de artigos para a 
publicação, e ao Dr. Luis Schulz em seu fantástico 
trabalho na preparação das edições internacionais. 
Encorajo todos a enviar artigos que podem ser úteis 
para os leitores.  

REFERÊNCIAS
1. Disponível em: <http://circle.adventist.org//fi les/jae/en/

jae199860043405.pdf>.
2. Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, Prólogo Geral, linhas 

309, 310.

E D I T O R I A L

Beverly J. 
Robinson-Rumble
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Há outras defi nições possíveis, mas 
esta será sufi ciente para nossos pro-
pósitos. Seguindo a mesma linha de 
raciocínio, milagre é defi nido como 
um evento que não pode ser explica-
do tão somente por meios científi cos 
naturalistas.

As ciências experimentais e 
históricas

Ao discutirmos ciência e fé, con-
vém fazer distinção entre a ciência 
experimental (ou empírica) e a ciên-
cia histórica. As ciências primordial-
mente experimentais (por exemplo, 
química, física, anatomia, ecologia) 
envolvem a manipulação das condi-
ções físicas a fi m de isolar e identifi -
car fatores causais que explicarão o 
evento. As ciências primordialmente 
históricas (por exemplo, arqueologia, 
paleontologia) estudam os resultados 
de algum evento passado e tentam 
explicar o que ocorreu a fi m de pro-

duzir a evidência observada.
Em sua maioria, as ciências en-

globam tanto os aspectos empíricos 
quanto históricos. Porém, apenas 
os aspectos empíricos estão abertos 
à experimentação – o mesmo não 
acontece com os aspectos históricos. 
Normalmente, não há confl ito entre 
as Escrituras e a ciência experimen-
tal. As difi culdades acontecem no 
momento em que se tenta compreen-
der eventos históricos para os quais a 
Bíblia provê uma explicação sobre-
natural, enquanto a ciência tenta 
chegar a uma explicação naturalista.

Tipos diferentes de passagens 
bíblicas

Antes de considerarmos questões 
em que parece ser difícil conciliar 
a ciência e as Escrituras, devemos 
notar que existem muitas áreas em 
que não encontramos confl ito. Por 
exemplo, embora a Bíblia não seja, 

A Bíblia e a 
ciência estão 
em confl ito?

D AV I D  B .  E K K E N S

Nas discussões sobre ciência 
e fé, muitas vezes tem-se a 
impressão de que só é pos-
sível acreditar ou na ciência 

ou nas Escrituras, não em ambas. 
No mundo secular, o normal é que 
se veja a ciência como a verdadeira 
fonte de conhecimento. A Bíblia, 
caso seja considerada, é vista apenas 
como uma fonte de compreensão 
espiritual, contanto que ela não apre-
sente algum confl ito com o consenso 
científi co. Este artigo examinará 
a seguinte pergunta: A Bíblia e a 
ciência estão em confl ito? Depois, 
vamos analisar como um crente que 
também é um cientista pode lidar 
com o problema.1

Antes de continuar, vamos defi nir 
o signifi cado de “ciência” neste 
artigo. Por “ciência” refi ro-me a 
um processo sistemático que tenta 
explicar fenômenos em termos dos 
mecanismos físicos que os causam. 
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primariamente, um livro-texto 
de ciências, ela descreve muitos 
fenômenos de natureza cien-
tífi ca. Vários autores bíblicos 
mencionam mamíferos, aves e 
plantas. Aspectos da anatomia, 
da fi siologia e do comportamento 
das plantas, dos animais e dos 
humanos são mencionados por 
autores bíblicos. A Bíblia descre-
ve a criação de formas de vida, 
sugerindo que Deus projetou e 
fabricou os sistemas viventes que 
hoje estão disponíveis para nosso 
estudo. A ciência de hoje reconhece 
em todos os níveis de complexidade 
a evidência de um projeto, embora 
exista considerável discórdia sobre a 
origem dele.

Algumas passagens da Bíblia 
foram escritas em termos simbólicos 
ou em fi guras de linguagem. Pode-
se, portanto, interpretar erradamente 
uma expressão como sendo literal, 
quando ela na verdade é fi gurada. 
Por exemplo, Habacuque 3:3 diz que 
Deus veio de Temã2. Talvez algumas 
pessoas venham a concluir, a par-
tir desse texto, que Deus mora em 
Temã, mas a maioria de nós conside-
ra a expressão como uma fi gura de 
linguagem. Aqui, Deus é represen-
tado como vindo do sul, ou do Sinai, 
onde foram dados os Dez Manda-
mentos. Outras passagens podem ser 
poéticas, ilustrativas ou expressões 
de compreensão comum, que não 
foram escritas para dar explicações 
científi cas. Por outro lado, existem 
muitas passagens das Escrituras 
que são de clara intenção histórica. 
Aí estão incluídas passagens como 
Gênesis 1-11, as narrativas encontra-
das nos evangelhos sobre os milagres 
de Jesus, Seu nascimento de uma 
virgem, Sua morte e ressurreição. 
A prosa claramente expositiva não 
apoia tentativas de “espiritualizá-
las” ou, então, categorizá-las como 
fi gurativas, poéticas etc.

Alguns cristãos interpretam 
Gênesis 1-11 e eventos miraculosos 
nas Escrituras como fi gurativos e/
ou poéticos, não devendo ser enten-
didos literalmente. Muitos desses 
cristãos assumem que os autores 

dessas partes da Bíblia descreveram 
sua própria compreensão dos eventos 
ou gravaram as tradições que foram 
transmitidas a eles. Esses autores 
não eram sofi sticados o sufi ciente 
para entender que os eventos real-
mente não aconteceram da maneira 
que descreveram e, presumivelmen-
te, Deus não tentou corrigir o mal-
entendido. Essa visão rasa da inspi-
ração bíblica parece minar a crença 
de que “Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e útil para o ensino, para 
a repreensão, para a correção, para 
a educação na justiça” (2 Timóteo 
3:16). Ela também aparece para des-
truir a fé em Jesus e nos apóstolos 
uma vez que suas referências a Gê-
nesis indicam que eles acreditavam 
que esses acontecimentos realmente 
aconteceram.

Explicações naturais e sobrenaturais
Podemos oferecer duas explica-

ções possíveis para os fenômenos: 
naturais ou sobrenaturais. Os dois 
sistemas explicativos podem estar 
em confl ito ou podem complementar 
um ao outro. Como a Bíblia descreve 
primordialmente as atividades de 
Deus no curso da história humana, 
ela quase sempre profere explicações 
sobrenaturais. Como mencionamos 
anteriormente, as explicações de fe-
nômenos passados não são intrínseca 
e diretamente testadas por métodos 
científi cos. Para um dado fenômeno 
que a Bíblia descreve como sobrena-
tural, um cientista materialista pode 
dar uma explicação naturalista. Em 
alguns casos, ambas as explicações 
podem ser aplicáveis. Em outras 

palavras, Deus pode ter usado 
processos físicos corriqueiros de 
maneira sobrenatural para reali-
zar Sua vontade.

Muitos dos grandes cientistas 
do passado eram crentes e não 
viam confl itos entre a Bíblia e a 
ciência. No século 17, os cientis-
tas dividiram-se em dois campos, 
no que diz respeito à religião e 
ciência (ou fi losofi a, como era 
então chamada). Francis Bacon 
e Galileu Galilei pertenciam ao 
grupo “separatista”. Eles acredi-

tavam que era melhor manter separa-
dos o Livro das Escrituras e o Livro 
da Natureza, embora reconhecessem 
que ambos tinham o mesmo Autor.3 
Na última metade do século passa-
do, o cientista americano Stephen J. 
Gould ampliou a ideia de separação 
com sua proposta do conceito de Ma-
gistérios Não Interferentes (Nonover-
lapping Magisteria ou Noma, na si-
gla em inglês). De acordo com ele, a 
ciência e a religião ocupam domínios 
diferentes, os quais não interagem 
entre si.4 Segundo Gould, a religião 
ocupa-se com ideias espirituais e 
éticas, enquanto a ciência lida com o 
mundo real. Para aceitar o conceito 
da não interferência, aparentemente 
é necessário rejeitar as Escrituras 
como a Palavra inspirada de Deus. O 
outro grupo de cientistas do século 
17, os pansofi stas, via a ciência e as 
Escrituras em suprema harmonia.

Assim, ambos os grupos chegaram 
a uma resposta de “não confl ito” – os 
separatistas, porque compartimen-
talizavam os campos de estudo; e os 
pansofi stas, porque viam a ciência 
como um reforço para as Escrituras. 
Os dois grupos viam Deus como 
o Autor das Escrituras e o Criador 
do mundo. Algum aparente confl ito 
estava em uma discordância entre 
interpretações da Bíblia e/ou inter-
pretações da ciência. Podemos fazer 
a mesma abordagem hoje com uma 
advertência adicional: nem todas as 
nossas perguntas serão respondidas. 
Uma vez que estamos em um mundo 
de pecado e possuímos apenas uma 
compreensão incompleta da ciência 
e das Escrituras, não chegaremos a 
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respostas completas para todas as 
perguntas.

Áreas de conflito
O conflito evidencia-se princi-

palmente no estudo das origens, o 
qual é uma questão histórica, não 
uma questão experimental. Os que 
possuem uma cosmovisão naturalista 
preferem a teoria evolucionista, pois 
ela propõe explicações em termos de 
puros mecanismos físicos. Os que 
têm uma cosmovisão baseada na 
revelação bíblica preferem a teoria 
da criação, pois ela aceita os relatos 
bíblicos de atividade sobrenatural 
na criação e manutenção do mundo 
natural. Ambas as visões clamam 
por evidência. Como essa evidência 
é incompleta e aberta a diferentes 
explicações, a cosmovisão do cientis-
ta acaba desempenhando um papel 
importante na interpretação. Vamos, 
agora, voltar-nos para áreas onde o 
conflito é bastante evidente.

Um dos exemplos mais conheci-
dos é encontrado em Galileu Galilei 
(1564-1642), considerado por muitos 
como o pai da astronomia observa-
cional e da física moderna e o maior 
responsável pelo nascimento da 
ciência moderna.

No fim do século 16, líderes da 
Igreja Católica Romana endossavam 
a ideia de que a Terra era o centro do 
Universo. Embora fosse um crente 
devoto, Galileu era, antes de tudo, 
um cientista. Ele defendia a ideia de 
Copérnico de que a Terra girava em 
torno do Sol. Uma vez que a igreja 
se considerava a autoridade suprema, 
Galileu foi identificado como um 
herege.5 Nesse exemplo, é importante 
notar que o problema de Galileu não 
foi, estritamente, um conflito entre a 
Bíblia e a ciência, mas uma diferença 
manifestada entre líderes religiosos e 
alguns cientistas sobre como inter-
pretar a Bíblia e dados científicos.

Aos olhos da maioria dos cien-
tistas materialistas, sempre existiu 
conflito entre cientistas seculares e 
os que sustentam uma cosmovisão 
teísta. Vários livros já foram escritos 
sobre o tópico da, assim chamada, 
“guerra entre ciência e religião”.6 In-

felizmente, cristãos demasiadamente 
zelosos têm alguma responsabilidade 
nesse conflito. Pensadores sérios 
foram muitas vezes perseguidos em 
virtude de superstições, sofrendo 
repressão e coação (associadas à 
igreja dominante). Isso levou à falta 
de confiança na própria Bíblia.

A Bíblia narra a ocorrência de 
numerosos milagres, os quais são 
quase que invariavelmente interpre-
tados por dois grupos. Uma pessoa 
não convencida da inspiração divina 
conclui que o milagre não aconteceu 
de fato e que o relato bíblico é uma 
falácia. O descrente chega a uma das 
seguintes conclusões: (1) o escritor 
pensou que o milagre aconteceu da 
maneira que ele o escreveu, mas es-

tava errado; (2) ele sabia que estava 
errado, mas estava tentando ludibriar 
seu público; (3) ele queria enfatizar 
uma informação e, para isso, me-
ramente contou uma história. Em 
qualquer dos casos, o relato bíblico 
é considerado como não confiável, 
ou, pelo menos, que não deve ser 
tomado literalmente. Em contraste, 
a pessoa que aceita a Bíblia como 
divinamente inspirada reconhece o 
milagre por meio da fé. Uma vez que 
a ocorrência está na Bíblia, e a Bíblia 
é a palavra de Deus, o crente aceita 
que Deus usou Seu poder para causar 
o milagre.

Milagres sem evidência física 
disponível

Voltaremos nossa atenção ago-
ra para os milagres para os quais 
não temos evidências físicas. Um 
exemplo incluído pelos escritores 
dos evangelhos é Jesus andar sobre 
as águas (ver Mateus 14:25-32). Os 
céticos podem sugerir que Jesus 
conheceria a localização das rochas 
logo abaixo da superfície de modo 
que fosse possível caminhar da praia 
até o barco, aparentando que andava 
sobre a água. Pedro, por não saber 
onde estavam essas rochas, veio a 
afundar e precisou ser resgatado. 
Os crentes poderiam corretamente 
considerar essa explicação um tanto 
forçada, mas, como não há evidência 
física direta disponível hoje, não po-
demos realizar nenhum teste. Assim, 
baseados em nossas pressuposições 
pessoais, aceitamos ou rejeitamos a 
história.

Um segundo exemplo é o da filha 
de Jairo, uma menina que havia 
morrido, e Jesus a trouxe de volta à 
vida (ver Lucas 8:49-56). O descrente 
pode observar que o próprio Jesus 
declarou que a menina estava apenas 
adormecida (Mateus 9:24) e que Ele 
meramente a acordou. Os relatos 
de Mateus e Lucas são, portanto, 
considerados errados. Não temos 
evidência física direta para saber se a 
menina estava, de fato, viva ou mor-
ta. A resposta ao relato vai depender 
da confiança que se tenha na confia-
bilidade da Bíblia.

Se formos 

consistentes em 

nos-sa compreensão da 

inspiração das Escrituras, 

estaremos prontos 

para aceitar que os 

eventos milagrosos de 

fato ocorreram e que, 

utilizando os meios 

convencionais, não 

podere-mos provar 

como eles aconteceram. 

Assim o potencial para 

conflitos continua, como 

continuará enquan-to 

durar o mundo, em sua 

presente realidade.
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Milagres com efeitos físicos 
observáveis

Os milagres para os quais existe 
evidência física hoje parecem apre-
sentar questões mais problemáticas. 
Às vezes, parece que a evidência 
científica discorda de nossa mais 
cuidadosa interpretação das Escritu-
ras. Essas são questões que podemos 
classificar da seguinte forma: “não há 
conflito, mas...” Nossa crença é a de 
que a Bíblia e a ciência não estão em 
conflito. No entanto, parecem estar. 
Para resolver esses problemas, a evi-
dência tem que ser cuidadosamente 
avaliada, já que ela pode ser interpre-
tada de diferentes maneiras.

De acordo com um crente, a ori-
gem da vida na Terra é um exemplo 
de um evento milagroso em que a Bí-
blia e a ciência não estão em conflito. 
O crente não vê conflito nesta questão 
porque sente que os muitos “experi-
mentos químicos para gerar vida” que 
foram realizados nos últimos 60 anos 
forneceram uma forte evidência de 
que a vida não poderia ter surgido por 
meios naturais. Todas essas experi-
ências têm se baseado fortemente na 
inteligência do investigador, se a vida 
se originou a partir desses tipos de 
experimentos, dificilmente ela pode-
ria ser descrita como “espontânea”.

Que moléculas orgânicas tenham 
sido originadas a partir de gases inor-
gânicos é considerado por cientistas 
desvinculados da visão bíblica como 
uma evidência de que a geração es-
pontânea de uma célula viva poderia 
ocorrer. Eles acreditam que, dado o 
tempo suficiente e as condições cer-
tas, a vida poderia surgir por meios 
naturais (aleatórios). Portanto, eles 
veem conflito entre os resultados de 
suas experiências e a afirmação dos 
cristãos de que Deus criou os primei-
ros seres vivos.

A área em que as questões “não 
há conflito, mas...” talvez sejam mais 
incômodas é a da quantidade de 
tempo requerida para a acumulação 
de sedimentos retentores de fósseis 
na crosta terrestre. Parece haver um 
conflito entre o tempo relativamente 
curto sugerido na Bíblia e o tempo 
longo inferido pela ciência. 

Os núcleos de gelo oferecem outro 
exemplo. Em lugares da superfície 
terrestre como a Groelândia, foi 
formada uma grossa camada de gelo. 
Quando o gelo é perfurado e um 
pedaço do núcleo é extraído, pode-se 
ver que existem camadas diferentes, 
como os anéis de uma árvore. Alguns 
núcleos de gelo podem conter 160.000 
camadas,7 das quais as que estão mais 
abaixo podem ser identificadas por 
meios químicos. Uma vez que essas 
camadas presumidamente se deposi-
tam à razão de uma a cada ano, isso 
apresenta um conflito com o calen-
dário bíblico. Naturalmente, não há 
datas na Bíblia, mas os eruditos bíbli-
cos mais conservadores têm utilizado 
as genealogias mencionadas no texto 
para concluir que não muito mais que 
dez mil anos estão representados pela 
história bíblica.

Muitos outros exemplos podem ser 
dados de técnicas convencionais de 
datação, os quais sugerem que a Terra 
é muito mais velha que dez mil anos. 
Muitos cientistas que creem na Bíblia 
não veem nenhum conflito nas datas 
antigas das rochas. Deus certamente 
poderia ter criado as rochas da Terra 
há muitos milhões de anos e, depois, 
organizado a crosta terrestre durante 
uma semana de criação mais recente. 
Contudo, existem muitos exemplos de 
fósseis encontrados em rochas e data-
dos por técnicas padrão como muito 
mais antigos do que dez mil anos.

Mesmo considerando esses proble-
mas, temos evidências de que o últi-
mo capítulo sobre a datação das eras 
ainda está para ser escrito. Em alguns 
casos, novas evidências científicas 
podem lançar dúvidas sobre a datação 
convencional das eras. Por exemplo, 
um tecido macio foi recentemente 
encontrado dentro de ossos fossiliza-
dos de dinossauros que teriam cerca 
de seis milhões de anos, segundo se 
acredita.8 Ninguém tem uma ideia 
adequada para explicar como esse te-
cido macio pode ter sobrevivido tanto 
tempo. Outro exemplo é a descoberta 
da natureza catastrófica das flores-
tas fósseis do parque Yellowstone,9 
uma vez tidas como representantes 
de longas eras de processos ordiná-

rios. Outra evidência para o depósito 
rápido de sedimentos inclui o depósi-
to subaquático rápido dos turbiditos 
(formações geológicas causadas por 
um tipo de avalanche subaquática) e o 
ritmo de erosão dos continentes, que 
parece ser rápido demais para longas 
eras de idade da Terra.10

Considerar a Bíblia um mito cria mais 
problemas

Algumas pessoas resolvem o 
conflito, concluindo que os milagres 
bíblicos são mitos – contos tradicio-
nais que servem para expressar uma 
cosmovisão. Para esses, o conflito é 
inexistente uma vez que o evento não 
aconteceu da maneira descrita. Por 
exemplo, realmente não teria existido 
um homem chamado Daniel, que pas-
sou a noite em uma cova com leões. 
Isso seria meramente uma história 
contada para mostrar que Deus cuida 
daqueles que creem nEle.

No entanto, essa abordagem solapa 
a inspiração das Escrituras. Algumas 
pessoas veem as eras obtidas pela 
datação convencional como um indi-
cador tão forte de uma Terra muito 
antiga que acabam concluindo que 
uma leitura literal da Bíblia seja um 
absurdo. Esses indivíduos costumam 
aceitar as ideias de alguns eruditos bí-
blicos que creem que algumas partes 
de Gênesis, como o capítulo 1, foram 
escritas depois de outras seções. Se 
aceitarmos essa visão das Escrituras, 
podemos acabar negando a vida e o 
ministério de Cristo. A evidência con-
tra a ressurreição corpórea de Cristo é 
comparável àquela que contraria uma 
leitura literal de Gênesis 1.

Para que sejamos consistentes em 
nossa compreensão sobre a inspira-
ção das Escrituras, precisamos estar 
prontos para aceitar que milagres 
aconteceram e que, usando meios 
convencionais, não podemos provar 
como eles aconteceram. Assim, o 
conflito continua.

O conflito pode ser inevitável em 
alguns casos

Para a maioria dos crentes, não 
é surpresa haver conflito entre fé e 
ciência secular. As doutrinas cris-
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tãs são baseadas na fé e apoiadas 
por evidências que apelam à razão, 
incluindo a experiência pessoal, evi-
dências documentais e testemunhas 
oculares. A evidência empírica tam-
bém é importante, mas não é o único 
fator, como acontece na ciência.

Ao interpretarmos as Escrituras, 
devemos fazê-lo com humildade. 
Existem outras possíveis interpreta-
ções que não destruam o significado 
original? Podemos aceitar opiniões 
alternativas se a passagem assim 
permitir, conquanto não deixemos 
de enxergar a natureza milagrosa do 
evento. O mesmo princípio deve ser 
aplicado para interpretar a ciência. 
É preciso ter uma atitude humilde e 
consideração para com hipóteses al-
ternativas. Esse tipo de atitude pode 
ajudar a manter em perspectiva os 
conflitos entre a Bíblia e a ciência.

Se formos consistentes em nos-
sa compreensão da inspiração das 
Escrituras, estaremos prontos para 
aceitar que os eventos milagrosos de 
fato ocorreram e que, utilizando os 
meios convencionais, não podere-
mos provar como eles aconteceram. 
Assim o potencial para conflitos 
continua, como continuará enquan-
to durar o mundo, em sua presente 
realidade.

Conclusão
Talvez Deus nos revele algum dia 

o tipo de ciência que Ele emprega, 
as leis dentro das quais Ele escolheu 
agir. Só então entenderemos que, 
afinal, não existe conflito. Por ora, 
temos que viver com a tensão. Para 
um cientista, ela pode ser às vezes 
considerável.

Do que foi dito anteriormente, 
podemos concluir que sempre haverá 
algum conflito entre a ciência e a 
Bíblia. Alguns aparentes conflitos 
podem ser resolvidos à medida que a 
ciência for fazendo novas descober-
tas, mas outros serão resolvidos so-
mente na eternidade. O conflito entre 
a Bíblia e a ciência surge por várias 
razões, incluindo: (1) entendimentos 
filosóficos divergentes sobre o papel 
de Deus na natureza; (2) a dificulda-
de de interpretar a história do mundo 

cientificamente; (3) a incapacidade 
de a ciência explicar em termos cien-
tíficos o que Deus fez milagrosamen-
te; e (4) o fato de os relatos bíblicos 
sobre a história da natureza serem 
breves e incompletos.

Todas essas questões e conflitos 
devem apresentar oportunidades 
para que cientistas e teólogos cres-
çam juntos em seu entendimento. A 
tragédia é que ambos parecem estar 
limitados por sua própria perspectiva 
e presos dentro dela. Por isso, não 
conseguem se comunicar em uma 
linguagem comum.

Este artigo é adaptado de um ca-
pítulo do livro Mistérios da Criação 
(Casa publicadora Brasileira, 2013). 
Impresso com permissão.
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Modelos e princípios educacionais que podem 
reduzir a tensão e promover compreensão

Com quase 7.500 escolas, 75.000 
professores e 1,47 milhões de 
alunos em 145 países, o sistema 
educacional adventista do sé-

timo dia é um fenômeno global com 
múltiplos desafi os de várias cultu-
ras, experiências religiosas e ênfase 
fi losófi ca. O desafi o é particular-
mente intenso quando a introdução 
de disciplinas acadêmicas desafi a a 
perspectiva de fé ou visão global do 
aluno.

A questão suscita várias perguntas 
básicas:

Quão cuidadoso deve ser o pro-
fessor adventista quanto a iniciar 
uma discussão com base na fé, dada 

a variedade religiosa e visão cultu-
ral representada em muitos campi 
adventistas? Existem assuntos que 
devem ser evitados?

Quando o professor percebe que 
assuntos apresentados na aula ou em 
tarefas de leitura involuntariamente 
desafi aram a fé do aluno, como ele 
deve lidar com a situação?

O professor deve intencionalmente 
escolher conteúdo do currículo (ex. 
ciências, teologia ou fi losofi a) que 
desafi e as convicções de fé do aluno? 
Nesse caso, como o material deve ser 
apresentado?

Qual seria uma abordagem razoá-
vel a ser usada no estudo e discussão 

de assuntos em que informação ou 
perspectiva científi ca difere signifi -
cantemente da perspectiva bíblica? 
Como o professor pode manter um 
ambiente de respeito para alunos que 
possuem visões diferenciadas?

Oferecer aos alunos oportunidades 
para explorar diferentes maneiras de 
obter conhecimento, em áreas espe-
cializadas de estudo e nos variados 
contextos sociais e religiosos nos 
quais a educação é oferecida, tem 
potencial tanto para tensão criati-
va quanto para improdutiva. Além 
disso, a fi losofi a da educação adven-
tista do sétimo dia1 possui alguns 
elementos singulares e, portanto, 

Currículo e fé 
em tensão
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não é de surpreender que a aplicação 
dessa filosofia crie tensão para os 
que sustentam uma visão secular, 
bem como para os que são de outras 
tradições de fé e, até mesmo, diante 
de adventistas com diferentes posi-
cionamentos teológicos. Tais tensões 
talvez não sejam necessariamente 
intencionais, pelo contrário, podem 
ser resultado inevitável de diferenças 
filosóficas que formam as bases e 
parte do conteúdo da instrução.

Este artigo considera modelos e 
princípios educacionais, provê exem-
plo prático e inclui alguns princípios 
de Ellen White que podem ser úteis 
ao se lidar com tais tensões em sala 
de aula.

Modelos educacionais
Muitos modelos educacionais 

incluem técnicas recomendadas para 
apresentar a matéria aos alunos. 
Cada um possui filosofia subjacen-
te e um conjunto de suposições, 
designadas a alcançar um propósito 
específico. Vamos revisar rapida-
mente cinco modelos relevantes para 
o nosso estudo.

1. Modelo do Bom Professor. De-
finições antigas descreviam um bom 
professor como alguém que cumpria 
o ideal comunitário de bom cidadão, 
bom funcionário ou bom pai.2 Esse 
modelo cedeu lugar para um mode-
lo que enfatizava as características 
psicológicas de um bom professor 
tais como realizações, motivação, 
compromisso, empatia, experiência, 
flexibilidade e assim por diante. 
Mais recentemente, o enfoque foi 
mudado de ensino bom para ensino 
eficaz. Pesquisas têm focalizado nas 
interações entre professor e aluno 

em sala de aula, focando especifica-
mente a influência que os professores 
exercem sobre os alunos. Mais pes-
quisas estão sendo realizadas sobre 
os padrões de ensino eficaz e como 
alcançar os resultados desejados nos 
alunos.

2. Modelos de Perguntas. A 
preocupação quanto a facilitar o 
aprendizado tem instigado educado-
res a revisar os métodos de questio-
namento que ocorrem nas salas de 
aula. Algumas perguntas requerem 
respostas, enquanto outras são retóri-
cas. Os alunos não podem distinguir 
entre as duas e em algumas instân-
cias talvez nem estejam cientes de 
que uma pergunta tenha sido feita. 
Assim, pesquisadores sentiram a ne-
cessidade de definir as característi-
cas de perguntas eficazes, perguntas 
que fazem os alunos se envolverem 
ativamente na composição de uma 
resposta e, assim, envolvê-los no 
processo de aprendizado.3

Perguntas que trazem à tona um 
factoide memorizado, testes de múl-
tipla escolha, perguntas a ser com-
pletadas, perguntas de associação e 
semelhança que requerem uma única 
resposta “correta” ou um âmbito es-
treito de respostas são denominadas 
perguntas convergentes ou fecha-
das. Perguntas que incentivam uma 
resposta geral ou aberta são referidas 
como perguntas divergentes ou indi-
retas e exigem um nível mais elevado 
de pensamento e síntese. Um exem-
plo de pergunta divergente seria a 
que pede aos alunos que reconheçam 
e expliquem as diferenças entre sis-
temas políticos, posições filosóficas, 
pessoas e grupos. A quantidade de 
pensamento crítico e profundidade 
de investigação em áreas cognitivas 
mais profundas exigidas pelas per-
guntas do teste devem relacionar-se 
com os alvos do professor, os resulta-
dos desejados no curso, e o nível 
de notas e maturidade dos alunos. 
Professores devem considerar cui-
dadosamente seus alvos e objetivos 
antes de empregar uma metodologia 
específica.

3. Modelo de Inquirição. Desig-
nado a capitalizar na curiosidade do 

aluno, o modelo de inquirição busca 
desenvolver a disciplina intelectual e 
habilidades que os alunos precisam 
para suscitar perguntas e buscar 
respostas.4 Este modelo começa 
apresentando aos alunos um evento 
enigmático com a suposição de que 
eles serão naturalmente motivados a 
resolver o enigma e assim se envol-
verem em métodos disciplinados de 
pesquisa e descoberta. O professor 
se concentra em treinar alunos para 
desenvolver métodos apropriados 
para a solução de problemas.

4. Modelo de Inquirição para 
ciências biológicas. Impulsionado 
pelo movimento de reforma acadê-
mica na educação americana durante 
as décadas de 1950 e 1960, este 
modelo buscou revisar o currículo 
convencional que fora construído em 
torno das mais importantes ideias 
e métodos de pesquisa de discipli-
nas acadêmicas.5 Em vez disso, ele 
advoga o ensino de ciências como 
inquirição, dando aos alunos tarefas 
que os capacitem a duplicar o racio-
cínio que produziu uma invenção 
ou descoberta atual. À medida que 
suas habilidades aumentam, cami-
nham para mais perto das fronteiras 
do conhecimento. Todo trabalho de 
laboratório e sala de aula focaliza 
em capacitar alunos a investigar 
problemas.

5. Modelo do Desconforto. Joyce 
e Weil6 sugerem que existe relaciona-
mento entre estilos de aprendizado e 
modelos de ensino. À medida que os 
alunos são expostos a conteúdo des-
conhecido e forçados a usar estilos 
de aprendizado que são novos para 
eles, experimentarão graus variados 
de desconforto. Crescimento real 
frequentemente exige tornar o apren-
diz desconfortável, e os professores 
devem criar situações em que isso 
ocorra e ajudar alunos a lidar com os 
resultados.

A função do desconforto aparece 
não apenas na literatura envolvendo 
a necessidade de professores se aven-
turarem e se arriscarem, mas tam-
bém nos estudos de teoristas de es-
tágio de desenvolvimento que lidam 
com os melhores meios para alunos 

Quão cuidadoso deve 

ser o professor 

adventista quanto a 

iniciar uma discussão 

com base na fé?
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que os ajudam a aprender rapida-
mente;

Serão motivados a prestar atenção;
Aprenderão a recordar informa-

ção;
Serão capazes de pensar e agir em 

relação ao que aprenderam, e resol-
ver problemas;

Aperfeiçoarão seu aprendizado 
por meio de pensamento, desempe-
nho e solução de problemas com a 
prática;

Passarão a associar o aprendizado 
com uma experiência agradável e 
assim terão mais probabilidade de 
aplicar o que aprenderam;

Aprenderão o que precisam apren-
der e usarão o que aprenderam.

Desse modo, os professores preci-
sam encontrar maneiras de integrar 
modelos de ensino com princípios 
educacionais apropriados. Isso se 
torna um desafio ainda maior à medi-
da que o professor encontra alunos 
com diferentes perspectivas de fé 
e precisa tentar prover ambiente de 
apoio enquanto busca ampliar os 
horizontes cognitivos deles.

Um exemplo pessoal
Conflitos podem surgir quando 

professores encontram alunos com 
outras tradições de fé e/ou alunos 
dentro da mesma tradição de fé, mas 
que possuem opiniões muito diferen-
tes sobre assuntos específicos.

Enquanto ensinava sociologia em 
uma faculdade adventista, incentivei 
alunos a examinar de modo crítico 
suas opiniões em relação a uma 
série de assuntos polêmicos. Essa 
abordagem foi incorporada dentro 

de uma matéria difícil para forman-
dos e pré-formandos da faculdade 
de sociologia. Os alunos precisavam 
desenvolver uma justificativa por 
escolher certa perspectiva sobre 
questões específicas, a qual devia 
basear-se em sua pesquisa pessoal, 
usando fontes bíblicas e seculares.

Três suposições básicas moldaram 
minha filosofia sobre o ensino de so-
ciologia em instituições adventistas:

Primeiro, a pessoa precisa enten-
der como atuar com êxito dentro de 
grupos sociais.

Segundo, a perspectiva cristã, de 
acordo com a qual tudo que conhece-
mos foi disponibilizado pela revela-
ção de Deus e deve ser compreendi-
do no contexto da verdade relativa 
ou absoluta, provê um contexto 
importante para o ensino de concei-
tos sociológicos. Ellen White escreve 
que “aprender a ciência através da 
interpretação humana apenas é falsa 
educação; aprender de Deus e de 
Cristo, porém, é aprender a ciên-
cia do Céu”.11 Para se adquirir uma 
verdadeira perspectiva do compor-
tamento humano, pontos de vista da 
sociedade devem ser examinados à 
luz da verdade revelada.

Terceiro, estudar o comportamen-
to humano inevitavelmente leva a 
pessoa a um exame de sua respon-
sabilidade ética e pessoal por seu 
próprio comportamento. Ao consi-
derar as razões do comportamento 
humano, a pessoa deve lutar com 
questões de nature [temperamento] 
versus nurture [cultura]. Isso suscita 
dúvidas quanto às escolhas da pessoa 

alcançarem níveis mais elevados de 
desenvolvimento.7 O “fator descon-
forto” tem demonstrado estimular 
professores a adquirir novas habili-
dades e repertórios de estratégias de 
ensino. Mas a literatura também tem 
mostrado que a maioria dos professo-
res se sente desconfortável quanto a 
usar novas estratégias, mesmo depois 
de receber treinamento meticuloso.8

Psicólogos sociais usam o termo 
dissonância cognitiva para descrever 
como as pessoas tentam resolver o 
dilema de duas ideias concorrentes 
que exigem atenção simultânea. O 
aluno busca, tão logo seja possível, 
reduzir a tensão resultante da disso-
nância para alcançar a consonância.9

Princípios educacionais
Com todos esses diferentes mode-

los de ensino, o que o professor deve 
fazer? Stephen Yelon10 enumera dez 
princípios poderosos envolvidos no 
ensino eficaz: significância, pré-re-
quisitos, comunicação aberta, ideias 
essenciais organizadas, material de 
apoio, inovação, modelagem, prática 
apropriada ativa, condições e conse-
quências agradáveis e consistência. 
Se professores aplicarem esses prin-
cípios, Yelon acredita que os alunos:

Serão motivados a associar tópicos 
com seu passado, presente e futuro;

Descobrirão quais conceitos e 
habilidades eles precisam conhecer 
para que possam se concentrar na 
aquisição dos mesmos;

Serão capazes de focalizar nas 
ideias mais importantes;

Serão capazes de usar dispositivos 

Quando os assuntos 

apresentados desa-

fiam involuntariamente  

a fé do aluno, como o 

professor deve lidar com 

a situação?
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e, por conseguinte, quanto à sua res-
ponsabilidade pelas consequências 
resultantes.

O conteúdo e a abordagem de uma 
matéria difícil exigiam que o aluno 
explicasse o inter-relacionamento 
entre sua disciplina e vida cristã, e 
as implicações de uma para com a 
outra. Os alunos também tinham que 
comparar, justapor ou reconciliar 
suas crenças e posições pessoais, 
perspectivas da sociedade e pers-
pectivas bíblicas a outras questões 
sociais. A exigência de que o aluno 
se desentendesse com seu próprio 
sistema de crença pessoal e fé bíblica 
coincidiu ou divergiu, e o modo 
como essa coincidência ou diver-
gência afetou seu conceito do que é 
apropriado, ético ou justificável nas 
experiências da vida, constituiu a 
essência da matéria.

Os alunos foram levados a re-

fletir sobre questões que talvez já 
considerassem estabelecidas em sua 
mente. No entanto, quando forçados 
a refletir sobre elas, frequentemente 
descobriam que essas questões não 
estavam claras como pensavam an-
tes. Descobri que era saudável con-
siderar as “reflexões” dos alunos no 
ambiente corporativo da sala de aula, 
em ambiente não ameaçador, onde 
seus colegas poderiam participar 
com eles à medida que lutavam com 
questões importantes. Não resolve-
mos muitas das questões, mas fui ca-
paz de prover diretrizes sobre como 
os alunos podem continuar a pensar 
sobre suas reações pessoais para com 
as questões da vida em termos de sua 
disciplina e princípios bíblicos. O 
quadro, nesta página, descreve uma 
tarefa típica na matéria. 

Foi ainda exigido que os alunos 
fornecessem perspectivas sociais, 

bíblicas e pessoais sobre a questão, 
com pesquisa de apoio da bibliote-
ca, internet, noticiários, recursos de 
mídia e da Bíblia.

A abordagem funcionou bem e es-
timulou discussão aberta sobre uma 
variedade de assuntos apresentados 
durante o curso. Em alguns casos, 
alunos deram sua opinião pessoal 
sobre o assunto, então foram solici-
tados a pesquisar a justificativa em 
defesa do ponto de vista oposto. Com 
o tempo, os alunos foram capazes de 
ampliar suas perspectivas em uma 
variedade de assuntos e corrigir pre-
conceitos, quando necessário.

 A perspectiva de Ellen White
Uma significativa fonte de ajuda 

ao lidar com tensão entre currículo e 
fé são os escritos de Ellen G. Whi-
te. Sua ênfase em alguns princípios 
educacionais importantes provê aos 
professores estratégias úteis para 
lidar com a tensão entre opiniões 
conflitantes.

O propósito das faculdades 
adventistas. “Nosso colégio foi 
designado por Deus para realizar a 
grande obra de salvar almas. ... Os 
preceitos e princípios da religião são 
os primeiros passos na aquisição do 
conhecimento, e jazem no próprio 
fundamento da verdadeira educação. 
O conhecimento e a ciência precisam 
ser vitalizados pelo Espírito de Deus 
para servir aos mais nobres propósi-
tos.”12

Quando surgem tensões. Ellen 
White não abordou diretamente a 
possibilidade de conflito entre fé 
e aprendizado. A maioria de suas 

Questão: pena de morte
A pena de morte pode ser definida como um ato de punição, imposto pela sociedade, pelo 

qual uma pessoa é morta por algum ato ou série de atos presumidamente intencionais e abomi-
náveis que a pessoa cometeu em violação à lei.

Sua tarefa é responder às perguntas a seguir referentes à pena de morte. Dê sua própria 
perspectiva, mas forneça também apoio bíblico ou outro apoio para sua posição onde for exigido 
ou for apropriado.

1. Uma sociedade tem o direito de impor a pena de morte? Por que sim ou por que não?
2. Que conclusões os cientistas chegaram em relação aos efeitos da pena de morte como 

repressão ao crime?
3. Se lhe pedissem para participar de um jurado em um caso de pena de morte, você estaria 

disposto a participar? Por que sim ou por que não?
4. Que punição você considera mais apropriada para um crime no qual uma pessoa intencio-

nalmente tira a vida de outra?
5. Deus tem o direito de impor a pena de morte sobre pessoas? Por que sim ou por que não?
6. Existem casos na Bíblia nos quais a pena de morte foi/ou não foi usada? Se não foi usada, 

por que você acha que isso ocorreu? Se usada, descreva sob que condições e dê pelo 
menos três exemplos com as circunstâncias que envolveram tal uso.

7. Considere como o seu ponto de vista sobre a consequência razoável por tirar a vida de 
outra pessoa se encaixa dentro de sua compreensão da perspectiva bíblica referente à 
punição?

8. De acordo com sua opinião, quais seriam os melhores repressores individuais do crime? Por 
quê?

Assunto: Crime e delinquência

Deve o professor 

intencionalmente 

escolher conteúdo do 

currículo que desafie 

as convicções de fé do 

aluno?
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admoestações sobre educação se 
relaciona com o caráter do professor, 
o contexto do ensino, a definição 
de educação adequada e o relacio-
namento apropriado entre professor 
e aluno. Pode-se inferir de seus es-
critos, no entanto, que onde ocorrer 
conflitos entre fé e currículo, o pro-
fessor deve manifestar o espírito de 
Cristo ao lidar com as questões. Por 
exemplo, Ellen White escreve que 
“Os mestres e os alunos se devem 
unir intimamente em camaradagem 
cristã. ... Os maiores dos mestres 
são os mais pacientes e bondosos. 
Por sua simplicidade e boa vontade 
de aprender, estimulam os alunos a 
subir mais e mais alto.”13

A maior preocupação dos 
professores. “O interesse eterno”, 
diz Ellen White, “deve ser o grande 
assunto dos professores e alunos. É 
necessário prevenir-se estritamen-
te contra a conformidade com o 
mundo. Os professores precisam ser 
santificados pela verdade e a coisa de 
maior importância deve ser a conver-
são de seus alunos, para que tenham 
novo coração e vida.”14

Sobre planejamento e estabele-
cimento de alvos. “Todo professor 
deve cuidar de que seu trabalho ten-
da a resultados definidos. Antes de 
tentar ensinar uma matéria, deve ter 
em seu espírito um plano distinto, e 
saber o que precisamente deseja con-
seguir. Não deve ficar satisfeito com 
a apresentação de qualquer assunto 

antes que o estudante compreenda os 
princípios nele envolvidos, perceba 
a sua verdade, e esteja apto a referir 
claramente o que aprendeu.”15

Educar para serem pensantes. 
“Cada ser humano criado à imagem 
de Deus é dotado de certa faculdade 
própria do Criador − a individuali-
dade −, faculdade esta de pensar e 
agir. ...É a obra da verdadeira edu-
cação desenvolver essa faculdade, 
preparar os jovens para que sejam 
pensantes e não meros refletores do 
pensamento de outrem. ...Em vez 
de fracos educados, as instituições 
de ensino poderão produzir homens 
fortes para pensar e agir, homens que 
sejam senhores e não escravos das 
circunstâncias, homens que pos-
suam amplidão de espírito, clareza 

de pensamento, e coragem nas suas 
convicções.”16

Sobre livros em sala de aula. “É 
um erro pôr nas mãos da juventude 
livros que os deixam perplexos e 
confundidos. ... [Professores] cal-
culariam a relativa importância das 
matérias a ser aprendidas na escola. 
Os ramos comuns e essenciais da 
educação seriam mais cabalmente 
ensinados, e a Palavra de Deus seria 
estimada como o pão que desceu do 
Céu, e que mantém toda vida espiri-
tual.”17

Educação e desenvolvimento 
do caráter. A verdadeira educação, 
de acordo com Ellen White, “provê 
mais do que disciplina mental; provê 
mais do que treinamento físico. For-
talece o caráter de modo que a verda-
de e a retidão não são sacrificadas ao 
desejo egoísta ou ambição mundana. 
Fortifica a mente contra o mal. ... 
Ao meditar-se sobre a perfeição do 
caráter de Deus a mente se renova, e 
a alma é restaurada a Sua imagem.”18

Desse modo, as perspectivas de 
Ellen White sobre educação sugerem 
que os professores devem tentar de-
senvolver nos alunos as habilidades 
de ordem superior e de processamen-
to necessários para diferenciar entre 
conhecimento que é útil apenas neste 
mundo, e conhecimento e educação 
de caráter designados a preparar a 
pessoa tanto para este mundo quanto 
para o mundo por vir. Tal visão exige 
que os alunos focalizem não apenas 
com clareza de pensamento, mas 
também manifestando coragem nas 
suas convicções.

Essas características, no entanto, 
não se desenvolvem isoladamente. 
São nutridas e promovidas dentro 
do contexto de professores plenos 
do Espírito Santo, comprometidos 
a educar alunos na admoestação do 
Senhor.

Lidando com a tensão
Já consideramos vários modelos 

de ensino, princípios essenciais de 
educação, um exemplo pessoal e a 
opinião de Ellen White sobre dinâ-
micas da sala de aula. Mas como isso 
ajuda professores a resolver possíveis 

A preocupação  

  quanto a facilitar 

o aprendizado tem 

instigado educadores a 

revisar os métodos de 

questionamento que 

ocorrem nas salas de 

aula.
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tensões entre currículo e fé? Vamos 
agora voltar às nossas quatro pergun-
tas originais:

1. Devido às várias religiões e 
culturas representadas nos campi 
adventistas, os professores precisam 
ser sensíveis às diferentes visões 
dos alunos. Existem assuntos que 
deveriam ser evitados? Com certeza. 
É imprudente iniciar discussões em 
sala de aula usando qualquer tipo 
de assunto, porque existem tópicos 
sobre os quais o professor não tem 
informação suficiente para garantir 
uma discussão apropriada. Tópicos 
sobre os quais o professor é tenden-
cioso ou desinformado, se abertos 
para discussão, podem apenas criar 
tensão sem solução, e até provocar 
hostilidade entre professor e aluno. 
A instrução na sala de aula não deve 
deliberadamente abrir feridas nos 
alunos para outros curarem.

2. Como o professor deve li-
dar com situações em que tensões 
ocorrem quando involuntariamente 
apresenta conteúdo do currículo que 
desafia as crenças religiosas de um 
aluno? Podemos inferir dos escritos 
de Ellen White que onde houver 
conflitos, o espírito de Cristo deve 
permear a discussão para garan-
tir que o assunto seja tratado com 
ternura e sensibilidade. Em minha 
experiência, a abordagem usada é, 
frequentemente, até mais importante 
do que a solução do conflito.

O Modelo do Bom Professor 
discutido anteriormente é importante 
aqui. Quando um professor lida de 
maneira respeitosa com pontos de 
vista divergentes, os alunos prova-
velmente permanecerão abertos e 
respeitarão o professor, embora não 
aceitem a posição dele. Isso, fre-
quentemente, oferece uma abertura 
para discussões adicionais em data 
posterior.

3. Deve o professor intencional-
mente escolher conteúdo do cur-
rículo (por exemplo, em ciências, 
teologia ou questões de filosofia) que 
desafie as convicções de fé do aluno? 
O Modelo de Pergunta e Inquirição 
pode ser útil para estimular alunos 
a resolver problemas e a ajudá-los a 

desenvolver disciplina intelectual e 
habilidades necessárias para suscitar 
perguntas e buscar respostas.

Creio que, por vezes, é viável 
apresentar um conteúdo que desafie 
as crenças religiosas dos alunos. A 
questão é se o real intento é desafiar 
ou debilitar as convicções de fé do 
aluno. Em um sistema educacional 
designado a levar os alunos a um co-
nhecimento mais profundo de Jesus 
Cristo e do significado de Seu sacri-
fício por nossos pecados, os comen-
tários de Ellen White são úteis. Ela 
escreveu que se “os preceitos e prin-
cípios da religião são os primeiros 
passos na aquisição do conhecimen-
to, e jazem no próprio fundamento 
da verdadeira educação”19, então, o 
professor que está tentando expor 
a os alunos a verdadeira educação 
não deve recuar de suscitar questões 
que podem desafiar as crenças deles 
simplesmente porque existe uma 
variedade de perspectivas dentro da 
sala de aula. O Modelo do Descon-
forto pode ser útil aqui, no entanto, 
a abordagem deve ser cuidadosa-
mente considerada juntamente com 
o(s) resultado(s) esperado(s). Desse 
modo, se a abordagem provar- 
se não produtiva ou causar divisão 
deve ser substituída por modelos 
mais eficazes.

4. Qual seria uma abordagem 
razoável a ser usada no estudo e 
discussão de assuntos em que pers-
pectivas ou dados científicos diferem 
grandemente da perspectiva bíblica? 
Como o professor pode manter um 
nível confortável para alunos que 
possuem opiniões conflitantes? 

Aqui, o professor deve considerar 
o “quadro” como um todo ao abor-
dar assuntos discordantes. Dentro 
do contexto do grande conflito entre 
Cristo e Satanás, temos apenas 
conhecimento limitado de qualquer 
aspecto da realidade. Conforme o 
conhecimento aumenta, ideias anti-
gas são descartadas e novas ideias 
tomam seus lugares. Esta é uma das 
razões por que existem inúmeras edi-
ções do mesmo livro. Com respeito 
à Bíblia, séculos se passaram antes 
de alguns de seus conceitos serem 
apoiados por evidência obtida por 
meio de investigação científica. Por 
isso, eu argumentaria decididamente 
pela aceitação da perspectiva bíblica 
como realidade e apresentação de 
visões alternativas, onde for apro-
priado, como tendo sido desenvolvi-
das usando a melhor informação que 
o ser humano foi capaz de descobrir. 
Nunca podemos nos dar o luxo de 
tratar a verdade relativa de investi-
gação científica como se fosse igual 
à verdade absoluta que cremos ser 
expressa na Bíblia. No entanto, não 
devemos temer apresentar aos alunos 
exemplos em que a investigação 
científica difere da compreensão bí-
blica. Essas podem ser áreas impor-
tantes para os alunos investigarem.

Conclusão
Existe grande necessidade de 

professores que eduquem alunos para 
avaliar ideias, solucionar problemas, 
ter sensibilidade cultural e habilida-
des interpessoais a fim de poderem 
atuar de modo eficaz em uma cultura 
global. Esse processo educativo 
introduzirá questões e perspectivas 
desafiadoras, algumas das quais 
podem colidir com certas crenças 
pessoais dos alunos. Se os professo-
res usarem metodologias apropriadas 
de ensino, esses desafios não serão 
tão problemáticos, pois terão ajudado 
seus alunos a compreender por que 
existem diferentes perspectivas e os 
terão equipado com ferramentas para 
usar na avaliação das mesmas.

Existe importante diferença entre 
levantar questões para discussões 
que estão em desacordo com a 

Professores devem 

considerar 

cuidadosamente seus 

alvos e objetivos antes 

de empregar uma 

metodologia específica.
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perspectiva de fé do aluno e tentar 
debilitar suas crenças religiosas. 
Uma pergunta fundamental deve 
ser: O que o professor está tentando 
alcançar? O resultado desejado deve 
ser a base para escolher um método 
de ensino. O nível de maturidade dos 
alunos também deve ser considera-
do. Em um ambiente educacional, 
a apresentação de opiniões alterna-
tivas não deve ser vista como uma 
tentativa de enfraquecer as crenças 
de outros, mas a de prover uma 
perspectiva diferente. A abordagem 
escolhida também deve levar em 
consideração o contexto no qual a 
instrução acontece. Talvez a única 
maneira de evitar essa tensão na sala 
de aula seria se o professor suprimis-
se as crenças singulares e específi-
cas da Igreja Adventista em favor 
do ensino de uma série de crenças 
universais e genéricas (se realmen-
te tal coisa existisse), designadas a 
prover uma zona de conforto para 
alunos vindos de diferentes crenças e 
culturas. Do ponto de vista bíblico e 
denominacional, creio que isso seria 
insustentável e iria, na verdade, sub-
verter todo o propósito da operação 
do nosso sistema educacional.

Cristo, o Mestre Professor, é 
nosso exemplo. Ele proveu muitas 
oportunidades para os líderes judeus 
de Seus dias reexaminarem sua 
percepção da vida.20 Em algumas 
instâncias, gentilmente os adver-
tiu a abraçar uma perspectiva mais 
correta sobre a vida, mas em outras, 
Ele desafiou diretamente sua osten-
siva negligência para com pobres, 

doentes e oprimidos. A Bíblia nos dá 
muitos exemplos dEle usando tanto 
a abordagem direta quanto indireta 
de confrontação. Podemos aprender 
muito com Seu exemplo.

C. Garland 
Dulan, Ph.D., atu-
almente jubilado, 
quando escreveu 
este artigo atuava 
como Diretor de 
Educação para a 
Associação Geral 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
em Silver Spring, Maryland, EUA.
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Sendo Jesus, claramente, um pre-
gador efi caz e muito procurado 
por Seus milagres, Ele também 
era um mestre por excelência.1 

Ao longo dos evangelhos, os leitores 
encontram uma variedade de experi-
ências de episódios que visam ao en-
sino, a experiências de aprendizagem 

criadas especifi camente para Seus 12 
discípulos, bem como para grupos de 
milhares ou apenas para um único 
indivíduo.2 Seu Sermão da Montanha, 
por exemplo, foi, na verdade, uma 
sessão de ensino ao ar livre em que 
tanto os discípulos quanto um grupo 
grande participou.3

J U A N  W E S L E Y  T A Y L O R  V

Seu foco, 
estratégias e 
resultados

O Mestre 
dos mestres
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O foco de Seu ensino
Jesus direcionou Seus ensinos para 

engajar ativamente Seus alunos na ex-
periência da aprendizagem. Para fazer 
isso, Ele se concentrou em pensar, 
conhecer, compreender, ser e fazer.

Pensar. Ao ensinar, Jesus costu-
mava perguntar a Seus alunos: “O 
que vocês acham?” Ao apresentar a 
história do bom pastor, por exemplo, 
Ele estendeu um convite para que 
considerassem, cuidadosamente, o 
significado da história.4

Conhecer. Para Cristo, o conhe-
cimento era importante. Quando 
os saduceus Lhe apresentaram um 
“enigma impossível” da mulher que 
se casara consecutivamente com sete 
irmãos, Jesus respondeu: “Vocês es-
tão enganados porque não conhecem 
as Escrituras nem o poder de Deus.” 
Ao longo de Seu ensino, Jesus en-
fatizou a importância de conhecer a 
verdade e de desenvolver um conhe-
cimento experimental de Deus.5

Compreender. O conhecimento 
não pode se sustentar sozinho. Cristo 
também viu a compreensão como 
crucial. Ao contar a parábola sobre 
um fazendeiro que plantou em seu 
campo, Ele declarou: “E, finalmen-
te, o que foi semeado em boa terra: 
este é aquele que ouve a palavra e a 
entende.” No final de Seu ministério, 
após lavar os pés dos discípulos, 
Jesus lhes perguntou: “Vocês enten-
dem o que Lhes fiz?”6

Ser. Em uma ocasião, um perito 
na lei perguntou a Jesus: “E quem 
é o meu próximo?” Jesus contou a 
história do bom samaritano, e então 
redirecionou a pergunta do religioso 
a uma questão de ser: “Qual destes 
três você acha que foi o próximo 
do homem que caiu nas mãos dos 
assaltantes?” Jesus também falou da 
importância de exemplificar as vir-
tudes específicas na vida de alguém. 
“Sejam misericordiosos,” Ele pediu, 
“assim como o Pai de vocês é mise-
ricordioso.” “Portanto, sejam pru-
dentes como as serpentes e simples 
como as pombas.” Ou simplesmente: 
“Estejam preparados.”7

Fazer. Cristo destacou o concei-
to de que o conhecimento precisa 

demonstrar a prática, aquilo que 
alguém é deve ficar evidente no que 
ele faz. “Agora que vocês sabem 
estas coisas, felizes serão se as prati-
carem.” Além disso, Ele ensinou que 
as ações de uma pessoa influenciam 
seu destino: “Nem todo aquele que 
me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no 
Reino dos céus, mas apenas aquele 
que faz a vontade de meu Pai que 
está nos céus.”8

As formas pelas quais Jesus ensinou
Jesus Cristo foi “o melhor profes-

sor que o mundo já conheceu”.9 Em 
Seu ensino, Ele usou uma variedade 
de estratégias e métodos que promo-
viam um pensamento de alto nível e 
ajudavam Seus alunos a melhor com-
preender e aplicar Suas instruções.10

Ilustrações. Mateus, um dos dis-
cípulos de Cristo, ressaltou que Jesus 
muitas vezes usava ilustrações. Mui-
tas delas incluíam imagens vivas: a 
colheita de uvas de um espinheiro, 
colocar vinho novo em odres velhos, 
um ladrão entrando inesperadamen-
te em uma casa e um cego guiando 
outro cego.11 Jesus também usou 
o que era concreto e familiar para 
ensinar sobre o abstrato e, talvez, 
desconhecido. “Cuidado com os 
falsos profetas”, Ele disse, “eles vêm 

a vocês vestidos de peles de ovelhas, 
mas por dentro são lobos devorado-
res”. Em certa ocasião, Jesus adver-
tiu Seus discípulos sobre o fermento 
dos fariseus e saduceus. No início, 
eles pensavam que Ele estava falan-
do em termos literais, mas depois 
perceberam que Ele “não estava lhes 
dizendo que tomassem cuidado com 
o fermento de pão, mas com o ensino 
dos fariseus e dos saduceus”.12

Histórias. Jesus também contou 
histórias, das quais cerca de 40 estão 
registradas. Seu objetivo era fazer 
com que Suas lições fossem lembra-
das mais facilmente e que servissem 
de base para um aprendizado futu-
ro.13 Essas histórias eram geralmente 
curtas. Em média, continham apenas 
sete versos. A história mais longa, a 
do filho pródigo, tem apenas 22 ver-
sos, enquanto outras quatro histórias 
são contadas em um único verso. As 
histórias de Jesus não eram com-
plexas, com múltiplos significados. 
Geralmente, Ele se concentrava em 
um ponto-chave. Na história das dez 
virgens, por exemplo, Ele concluiu: 
“Portanto, vigiem, porque vocês não 
sabem o dia nem a hora!”14

Jesus não ensinou sobre terras 
distantes ou circunstâncias excêntri-
cas. Em vez disso, Ele falou sobre as 
coisas simples da vida, como perder 
dinheiro, conseguir um emprego, 
fazer o pão e se casar. Finalmente, 
os conceitos que Ele embutiu em 
Suas histórias não eram triviais, 
mas sim, grandes verdades, como o 
de humildade, de oração, do plano 
de salvação e da recompensa eterna 
pela fidelidade.

Notícias. Jesus usou eventos 
contemporâneos como material 
instrucional. Quando alguns de seus 
ouvintes Lhe contaram sobre os gali-
leus a quem Pilatos tinha matado no 
templo, Jesus respondeu: “Ou vocês 
pensam que aqueles dezoito que 
morreram, quando caiu sobre eles a 
torre de Siloé, eram mais culpados 
do que todos os outros habitantes 
de Jerusalém?” Da mesma forma, 
Jesus usou o que era, aparentemen-
te, uma notícia “quentinha” quando 
contou sobre um homem que viajava 
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de Jerusalém para Jericó quando foi 
atacado por ladrões.15

Eventos históricos. Os alunos de 
Jesus estavam familiarizados com os 
eventos da história de seu país. Jesus 
usou esses incidentes como base para 
Sua instrução. Um sábado, quan-
do Jesus e seus discípulos estavam 
passando por um campo de milho, 
alguns dos discípulos começaram a 
colher algumas espigas. Os fariseus 
os acusaram de fazer o que era ilegal 
no sábado. Jesus respondeu: “Vocês 
não leram o que fez Davi quando 
ele e seus companheiros estavam 
com fome?” Da mesma forma, Jesus 
volta a atenção de Seus ouvintes ao 
encontro de Moisés com Deus na 
sarça ardente, bem como ao martírio 
do profeta Zacarias.16

Analogias. Frequentemente 
em Seus ensinos, Jesus fez uso de 
parábolas e metáforas muitas vezes 
estendendo-as em analogias bem de-
senvolvidas. Ele comparou sua gera-
ção a crianças brincando nas praças 
e pedindo aos seus companheiros: 
“Nós lhes tocamos flauta, mas vocês 
não dançaram; cantamos um la-
mento, mas vocês não se entristece-
ram.” Ele, então, passou a descrever 
quantos tinham, igualmente, esco-
lhido rejeitar tanto o ministério de 
João Batista, por ser muito austero, 
quanto o do Filho do Homem, por 
ser excessivamente aceitável. Em 
outra ocasião, Cristo apontou a 
hipocrisia e a religiosidade superfi-
cial dos escribas e fariseus, fazendo 
a seguinte comparação: “Vocês são 
como sepulcros caiados: bonitos por 
fora, mas por dentro estão cheios de 
ossos e de todo tipo de imundície.” 
De forma semelhante, Cristo usou 
analogias de uma figueira na prima-
vera e de uma galinha reunindo seus 
pintinhos.17

Objetos tangíveis. Um dia, um 
grupo de fariseus e herodianos veio 
a Jesus e perguntou-Lhe: “É certo 
pagar imposto a César ou não?”

“Tragam-me um denário para que 
eu o veja”, Jesus respondeu. Quando 
trouxeram a moeda, Ele perguntou: 
“De quem é esta imagem?” “De 
César”, responderam eles.

“Deem a César o que é de César”, 
Jesus declarou, “e a Deus o que é de 
Deus”.

Em outras ocasiões, Jesus usou 
uma figueira seca para ilustrar o 
poder da fé, os corvos e os lírios para 
exemplificar a tranquila confiança 
em Deus, e o pão e o vinho para 
representar Seu próprio sacrifício.18

Perguntas. Mesmo como aluno, 
Jesus fez perguntas efetivas.19 Como 
professor, Ele usou perguntas para 
uma variedade de razões:

• Para lembrar o conhecido. 
“Ainda não compreendem? Não se 
lembram dos cinco pães para os 
cinco mil e de quantos cestos vocês 
recolheram? Nem dos sete pães para 
os quatro mil e de quantos cestos 
recolheram?”20

• Para esclarecer conceitos. 
“Cada um de vocês não desamarra 
no sábado o seu boi ou jumento do 
estábulo e o leva dali para dar-lhe 
água? Então, esta mulher, uma filha 
de Abraão a quem Satanás mantinha 
presa por dezoito longos anos, não 
deveria no dia de sábado ser liberta-
da daquilo que a prendia?”21

• Para corrigir ideias errôneas. 
“‘Daqui a quatro meses haverá a 
colheita’? Eu lhes digo: Abram os 
olhos e vejam os campos! Eles estão 
maduros para a colheita.”22

• Para orientar o pensamento. 
Quando os discípulos de João foram 
embora, Jesus começou a falar à 
multidão a respeito de João: “O que 

vocês foram ver no deserto? Um 
caniço agitado pelo vento? Ou, o 
que foram ver? Um homem vestido 
de roupas finas? Ora, os que usam 
roupas finas estão nos palácios reais. 
Afinal, o que foram ver? Um profeta? 
Sim, Eu lhes digo, e mais que profe-
ta.”23

• Para motivar o pensamento 
pessoal. Jesus perguntou aos discí-
pulos: “Quem os homens dizem que 
o Filho do homem é?” Eles respon-
deram: “Alguns dizem que é João 
Batista; outros, Elias; e, ainda ou-
tros, Jeremias ou um dos profetas.” 
“E vocês?”, perguntou Ele. “Quem 
vocês dizem que Eu sou?”24

• Afirmar a verdade na mente. 
“Imediatamente Jesus estendeu a 
mão e o segurou. E disse: ‘Homem 
de pequena fé, porque você duvi-
dou?’”25

• Para incitar uma resposta de 
fé. Imediatamente Jesus percebeu 
que tinha saído dEle poder. Ele Se 
virou no meio da multidão e pergun-
tou: “Quem tocou em meu manto?”26

Análise e raciocínio. Jesus convi-
dou Seus ouvintes a se envolver no 
raciocínio lógico. Quando Seus opo-
nentes declararam que Ele expulsava 
demônios pelo poder de Belzebu, o 
príncipe dos demônios, Jesus respon-
deu: “Como pode Satanás expulsar 
Satanás? Se um reino estiver dividi-
do contra si mesmo, não poderá sub-
sistir. Se uma casa estiver dividida 
contra si mesma, também não poderá 
subsistir. E se Satanás se opuser a si 
mesmo e estiver dividido, não poderá 
subsistir; chegou o seu fim. De fato, 
ninguém pode entrar na casa do ho-
mem forte e levar dali os seus bens, 
sem que antes o amarre. Só então 
poderá roubar a casa dele.”27

Resolução de problemas. “O que 
acham?”, Jesus perguntou. “Havia 
um homem que tinha dois filhos. 
Chegando ao primeiro, disse: ‘Filho, 
vá trabalhar hoje na vinha’. E este 
respondeu: ‘Não quero! ‘ Mas depois 
mudou de ideia e foi. O pai chegou 
ao outro filho e disse a mesma coisa. 
Ele respondeu: ‘Sim, senhor!’ Mas 
não foi. Qual dos dois fez a vontade 
do pai?”

Cristo falou da  

 grande alegria no 

céu por um só pecador 

que se arrepende, 

de experimentar a 

plenitude de exultação, 

e de viver a vida ao 

máximo.
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Além das histórias com proble-
mas, Jesus usou as experiências 
de aprendizagem como fatores de 
solução de problemas. Depois de ter 
ensinado a um grupo de milhares de 
pessoas, os discípulos aproximaram-
-se dEle, no final da tarde, e disse-
ram: “Manda embora a multidão 
para que eles possam ir aos campos 
vizinhos e aos povoados, e encon-
trem comida e pousada, porque aqui 
estamos em lugar deserto.” Jesus 
respondeu: “Deem-lhes vocês algo 
para comer.”28

Comparação e contraste. Em 
várias ocasiões, Cristo dirigiu o pen-
samento de Seus alunos por meio de 
comparação e contraste. A parábola 
do homem sábio e do homem insen-
sato é um excelente exemplo. Havia 
aspectos comuns: a construção de 
uma casa, recebimento de instrução, 
enfrentamento de uma tempestade. 
Mas, da mesma forma, havia ele-
mentos distintivos, o fundamento, 
a implementação do conhecimento 
e o resultado final. Cristo também 
contou a história de dez virgens que 
estavam esperando o noivo e dor-
miram. Cinco, no entanto, tinham 
óleo extra. Ali vemos a alegria da 
celebração do casamento enquanto 
as outras cinco virgens se viram im-
pedidas de participar do evento.29

Anomalias. Cristo queria que seus 
alunos lidassem com enigmas e, 
assim, se envolvessem com profunda 
reflexão. Aqui estão alguns exemplos 
de paradoxos que Ele usou para este 
fim:

• “Quem quiser tornar-se impor-
tante entre vocês deverá ser servo.”

• “Quem tentar conservar a sua 
vida a perderá, e quem perder a sua 
vida a preservará.”

• “Assim, muitos primeiros serão 
últimos, e os últimos serão primei-
ros.”

• “Entre os nascidos de mulher, 
ninguém apareceu maior do que João 
Batista; mas o menor no reino dos 
céus é maior do que ele.”30

Ao discutir a tendência humana de 
encontrar defeitos nos outros, Jesus 
falou sobre remover a trave do seu 
próprio olho antes de se concentrar 

no cisco no olho do outro. Em cada 
caso, Jesus usou uma hipérbole para 
enfatizar um conceito e torná-lo 
memorável.

Ênfase através da hipérbole. No 
tempo de Jesus, muitos alimentavam 
a ideia de que a pobreza era maldição 
de Deus, enquanto as riquezas eram 
evidência de Seu favor. Para refutar 
esse equívoco, Jesus afirmou: “De 
fato, é mais fácil passar um camelo 
pelo fundo de uma agulha do que um 
rico entrar no Reino de Deus.” Apon-
tando para a miopia dos fariseus 
concentrados nas trivialidades, Ele 
declarou: “Guias cegos! Vocês coam 
um mosquito e engolem um camelo.” 
Discutindo a tendência humana de 
encontrar defeitos nos outros, Jesus 
falou sobre remover a trave do seu 
próprio olho antes de se concentrar 
no cisco no olho do outro. Em cada 
caso, Jesus usou uma hipérbole para 
enfatizar um conceito e torná-lo 
memorável.31

Ensino prático. Na prisão, João 
Batista perguntou se Jesus era ver-
dadeiramente o Messias. Ele enviou 
seus discípulos para questionar a 
Jesus. Ele não respondeu imediata-
mente. Em vez disso, manteve-Se 
nas atividades do Seu ministério. No 
final do dia, Jesus disse a esses dis-
cípulos: “Voltem e anunciem a João 
o que vocês estão ouvindo e vendo: 
os cegos veem, os mancos andam, os 
leprosos são purificados, os surdos 
ouvem, os mortos são ressuscitados, 
e as boas novas são pregadas aos 
pobres.” Talvez o maior exemplo, no 
entanto, do ensino prático de Cristo 
tenha ocorrido no cenáculo. Após a 
refeição, Jesus Se levantou da mesa, 
enrolou uma toalha em torno de Sua 
cintura e começou a lavar os pés dos 
Seus discípulos.32

Aprendizagem ativa. Jesus acre-
ditava que era importante para Seus 
alunos estarem ativamente envol-
vidos na aprendizagem. Quando os 
cobradores de impostos perguntaram 
a Pedro se Seu professor pagava o 
imposto do templo, ele disse: “Sim.” 
Mas quando Pedro entrou em casa, 
Jesus perguntou: “O que você acha, 
Simão? De quem os reis da terra 

cobram tributos e impostos: de seus 
próprios filhos ou dos outros?’ ‘Dos 
outros’, respondeu Pedro. Disse-lhe 
Jesus: ‘Então os filhos estão isen-
tos. Mas, para não escandalizá-los, 
vá ao mar e jogue o anzol. Tire o 
primeiro peixe que você pegar, abra-
-lhe a boca, e você encontrará uma 
moeda de quatro dracmas. Pegue-a e 
entregue-a a eles, para pagar o Meu 
imposto e o seu.”33

Aprendizagem colaborativa. 
Poderíamos concluir que, com tantas 
aldeias e cidades para alcançar, e 
com um breve período de trabalho 
disponível, Cristo iria enviar Seus 
alunos para aplicar individualmente 
o que aprenderam. Ao comissionar 
os 12 discípulos, no entanto, Jesus 
enviou-os dois a dois. De modo 
semelhante, Ele enviou outros 70. 
Quando Seus alunos voltaram de 
suas experiências de campo colabo-
rativas, Jesus realizou uma sessão de 
esclarecimentos, na qual eles “Lhe 
relataram tudo o que tinham feito e 
ensinado.”34

Repetição com variedade. Jesus 
entendeu que conceitos fundamen-
tais não são aprendidos através de 
uma única exposição. É necessária a 
repetição. Para melhorar o reforço, 
no entanto, e para evitar a monoto-
nia, Jesus incorporou variedade. A 
construção crítica no ensino de Cris-
to, por exemplo, era “o Reino dos 
céus”. Em uma ocasião, Ele disse aos 
seus ouvintes: “A vocês foi dado o 
conhecimento dos mistérios do Rei-
no dos céus.”35 Então Ele começou 
a abordar o conceito sob múltiplas 
perspectivas. “O reino dos céus”, Ele 
disse: “é como...”

• um homem que semeou boa 
semente no seu campo;

• uma semente de mostarda,
• o fermento que uma mulher 

tomou e misturou em uma grande 
quantidade de farinha,

• um tesouro escondido num 
campo,

• um comerciante que procura 
pérolas preciosas,

• uma rede que pegou todos os 
tipos de peixe.36
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Quem ensinou
As estratégias que Cristo empre-

gou foram elementos-chave no Seu 
ensino. Igualmente significativo, no 
entanto, foi a personalidade dAquele 
que ensinou.37

Contexto de alegria. Jesus in-
tencionalmente criava um clima de 
aprendizagem repleto de alegria. Os 
escribas observavam, por exemplo, 
que os discípulos de João Batista, 
muitas vezes, jejuavam e oravam, 
enquanto discípulos de Cristo, não. 
Jesus respondeu que era apropriado 
aos convidados em um casamento 
celebrar quando o noivo estava com 
eles. Em Seus ensinos, Cristo falou 
da grande alegria no céu por um só 
pecador que se arrepende, de experi-
mentar a plenitude de exultação, e de 
viver a vida ao máximo.38

Convite para o sucesso. Quan-
do Jesus chamou Pedro e André, 
seu irmão, para se juntarem ao Seu 
ministério, Ele inicialmente, não os 
convidou para se tornarem oradores 
ou líderes da igreja. Em vez disso, 
pelo fato de serem pescadores, Ele 
disse: “Sigam-me, e Eu os farei 
pescadores de homens.” Em vez de 
se concentrar no que seus alunos 
não podiam fazer, Jesus optou por se 
concentrar em Seu sucesso.39

Ternura e simpatia. Como profes-
sor, Cristo era carinhoso e compas-
sivo. A seguir, temos apenas alguns 
exemplos de Sua ternura e simpatia:

• Ao ver as multidões, teve com-
paixão delas, porque estavam aflitas 
e desamparadas, como ovelhas sem 
pastor.

• Voltaram os apóstolos à presença 
de Jesus e lhe relataram tudo quanto 
haviam feito e ensinado. E Ele lhes 
disse: ‘Vinde repousar um pouco, à 
parte, num lugar deserto.’

• Eles, porém, vendo-O andar 
sobre o mar, pensaram tratar-se de 
um fantasma e gritaram. Pois todos 
ficaram aterrados à vista dele. Mas 
logo lhes falou e disse: ´Coragem! 
Sou Eu! Não tenham medo.́

• Então Jesus pôs-se de pé e 
perguntou-lhe: ‘Mulher, onde estão 
eles? Ninguém a condenou?’ ‘Nin-
guém, Senhor’, disse ela. Declarou 

Jesus: ‘Eu também não a condeno. 
Agora vá e abandone sua vida de 
pecado’.

• Chegando ao lugar onde Jesus 
estava e vendo-o, Maria prostrou-
-se aos Seus pés e disse: ‘Senhor, se 
estivesses aqui meu irmão não teria 
morrido’. Ao ver chorando Maria e 
os judeus que a acompanhavam, Je-
sus agitou-se no espírito e perturbou-
-se. ‘Onde o colocaram?’, perguntou 
Ele. ‘Vem e vê, Senhor’, responde-
ram eles. Jesus chorou. Então os 
judeus disseram: ‘Vejam como Ele o 
amava!’40

Cristo falou da grande alegria no 
céu por um só pecador que se arre-
pende, de experimentar a plenitude 
de exultação, e de viver a vida ao 
máximo.

Humildade. As ações de Cristo 
como um servo, lavando os pés dos 
discípulos, por exemplo, são um 
poderoso testemunho de Seu espírito 
humilde. Esse não foi, no entan-
to, um incidente isolado. Quando 
Jesus tomou conhecimento de que 
os fariseus acreditavam que Seus 
discípulos tinham batizado mais 
seguidores que João Batista, Ele não 
citou o cumprimento das palavras de 
João: ‘É necessário que Ele cresça e 
que eu diminua.’ Em vez disso, Jesus 
calmamente deixou o cenário de Sua 
extrema popularidade e partiu nova-
mente para a Galileia.41

Consciente do contexto. Jesus era 
perspicaz acerca de Seu contexto e 
essa consciência guiava Seus ensi-
nos. Certa vez, Ele e os discípulos 
estavam viajando para Cafarnaum. 
Quando eles chegaram, Jesus per-
guntou-lhes: “O que vocês estavam 
discutindo no caminho?” Os discípu-
los fizeram silêncio porque haviam 
discutido sobre quem era o maior. 
Sentando-se, Jesus lembrou-lhes: “Se 
alguém quiser ser o primeiro, será o 
último, e servo de todos.”

Jesus também foi sensível ao “ní-
vel de absorção” de Seus aprendizes. 
Marcos indica que Cristo ensinou 
somente a quantidade que seus alu-
nos poderiam compreender, enquan-
to João registra que perto do fim do 
Seu ministério, Cristo disse a Seus 

discípulos: “Tenho ainda muito que 
lhes dizer, mas vocês não o podem 
suportar agora.” Cada um desses 
incidentes é um indicador de que 
Cristo era observador de Seu contex-
to e que estava em sintonia com as 
necessidades de Seus alunos.42

Associação pessoal. Jesus era 
acessível e bem apessoado. Logo 
após o batismo de Cristo, João Batis-
ta apontou para Cristo e identificou-
-o como o Cordeiro de Deus. Dois 
dos discípulos de João ouviram o 
pronunciamento e decidiram se tor-
nar seguidores de Cristo. Virando-
-se, Jesus viu que eles O seguiam e 
perguntou: “O que vocês querem?” 
Eles responderam: “Mestre, onde 
estás hospedado?” “Venham”, Jesus 
disse: “e verão.” Então eles foram e 
passaram com Ele aquele dia. Certa 
manhã, depois de Sua ressurreição, 
Jesus apareceu na praia da Galileia, 
mas os discípulos, em um barco de 
pesca, não O reconheceram. “Vem,” 
Ele gritou: “venham comer.”43

Diferenciação. Jesus se importa-
va profundamente com cada um de 
Seus alunos e viu o potencial ilimi-
tado de cada vida. Isso não implica, 
porém, que Ele tenha tratado todos 
da mesma forma. Ao contrário, Ele 
diferenciou Sua instrução, a fim de 
atender às origens de seus alunos, 
suas necessidades, habilidades e 
sonhos. Tomemos o caso de Simão, o 
fariseu. Em uma refeição, na casa de 
Simão, uma mulher de má reputa-
ção44 chegou sem ser convidada e 
abriu um frasco de alabastro com 
unguento para ungir os pés de Jesus. 
Quando Simão perguntou a si mes-
mo como Jesus poderia ser um pro-
feta e permitir tal farsa, Jesus contou 
a Simão a história de dois devedores, 
um que devia muito e o outro, devia 
bem pouco. Embora pudesse pare-
cer uma oportunidade perfeita para 
expor a própria hipocrisia de Simão, 
Jesus usou uma abordagem de “luva 
de pelica”, em que apenas Simão 
entendeu o verdadeiro significado da 
história.

Em contraste, considere o caso de 
Simão Pedro. Quando Jesus infor-
mou a seus discípulos de Sua morte 
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iminente, Pedro começou a repreen-
dê-lo. Na presença de todos os discí-
pulos, Jesus voltou-se para Pedro e 
disse: “Para trás de mim, Satanás!” 
Aqui Jesus usou uma “terapia de 
choque”. Dois homens, ainda com 
o mesmo nome, mas uma aborda-
gem muito diferente.45

Tinha grande consideração 
pelas crianças. Um dia, as 
criancinhas foram trazidas até 
Jesus para que Ele as aben-
çoasse. Quando os discípulos 
tentaram afastar aqueles que 
as trouxeram, Jesus interveio: 
“Deixem vir a mim as crianças e 
não as impeçam; pois o Reino dos 
céus pertence aos que são semelhan-
tes a elas.” Em outra ocasião, Jesus 
instruiu Seus discípulos: “Cuidado 
para não desprezarem um só des-
tes pequeninos! Pois Eu lhes digo 
que os anjos deles nos céus estão 
sempre vendo a face de meu Pai 
celeste.” Para aqueles que abusam de 
crianças ou tentam seduzi-las com 
o mal, Cristo tem palavras duras: 
“Se alguém fizer tropeçar um destes 
pequeninos que creem em mim, seria 
melhor que fosse lançado no mar 
com uma grande pedra amarrada no 
pescoço.”46

Valorizou os marginalizados. 
Jesus também estendeu a mão para 
aqueles que foram rejeitados pela so-
ciedade. Esses marginalizados inclu-
íam os pobres, as minorias étnicas, 
culturais e párias. Jesus se associou 
com eles conversando, visitando sua 
casa e tocando os “intocáveis”.

• Quando Jesus chegou àquele 
lugar, olhou para cima e lhe disse: 
“Zaqueu, desça depressa. Quero ficar 
em sua casa hoje”.... Todo o povo viu 
isso e começou a se queixar: “Ele se 
hospedou na casa de um ‘pecador’”.

• Os samaritanos insistiram em que 
ficasse com eles, e Ele ficou dois dias.

• Então, uma viúva pobre chegou-
-se e colocou duas pequeninas moe-
das de cobre, de muito pouco valor. 
Chamando a Si os seus discípulos, 
Jesus declarou: ‘Afirmo-lhes que 
esta viúva pobre colocou na caixa de 
ofertas mais do que todos os outros’.

• E Jesus, estendendo a mão, 

tocou-lhe, dizendo: Quero, fica lim-
po! E imediatamente ele ficou limpo 
da sua lepra.47

Centralidade na oração. Talvez a 
maior característica do maior Mestre 
que já viveu tenha sido a importância 
dada à oração em Sua vida. Frequen-
temente, Jesus procurava um lugar 
sossegado para orar. Às vezes, orava 
de manhã cedo, à noite ou a noite 
toda. Ele não orou apenas por Si e 
pela obra que Lhe havia sido dada, 
mas também por Seus alunos. A vida 
de oração de Jesus impressionou tanto 
Seus discípulos que um dia, quando 
Ele terminou de orar, um dos seus 
alunos pediu: “Senhor, ensina-nos a 
orar.”48

O impacto de Seu ensino
Jesus teve uma profunda influên-

cia sobre seus alunos. Quando Ele 
ensinava, Seus ouvintes ficavam 
surpresos com Seu ensino porque Ele 
falava com confiança, em contraste 
com os mestres da lei. Virando-se 
uns para os outros, com espanto, eles 
perguntavam: “Que sabedoria é esta 
que Lhe foi dada?” “Nunca se viu 
nada parecido em Israel!”49

Um dia, alarmado com a crescente 
popularidade de Jesus, os principais 
dos sacerdotes enviaram guardas do 

templo para prendê-Lo. No final do 
dia, os guardas voltaram de mãos 
vazias. “Por que vocês não o trouxe-
ram?” Os sacerdotes se enfureceram. 
“Ninguém jamais falou da maneira 
como esse homem fala”, declara-
ram os guardas.

Depois de Sua ressurreição, 
Cristo apareceu, sem ser reconhe-
cido, a dois discípulos na estrada 
de Emaús e conversou com eles. 
Mais tarde naquela noite, quando 
eles finalmente reconheceram 
seu convidado, eles exclamaram: 

“Não estavam ardendo os nossos 
corações dentro de nós, enquanto 

Ele nos falava no caminho e nos 
expunha as Escrituras?”50

A influência de Jesus, o Mestre 
enviado de Deus, também pode ser 
experimentada em nossa vida. Pa-
rafraseando as palavras do apóstolo 
João: Jesus fez muitas outras coisas, 
também. Se cada uma delas fosse 
escrita, penso que nem mesmo no 
mundo inteiro haveria espaço para 
os livros que seriam escritos. Mas 
esses foram escritos para que vocês 
pudessem ter fé em Cristo, o Filho 
de Deus, e ter fé de que você pode 
ensinar como Ele ensinou.51

Exemplos dos ensinos de Cristo
Nicodemos (João 3:1-21)
• Disponibilidade. O estudante 

veio à noite, fora do “horário de 
expediente”.

• Desafio. “Você é mestre em Isra-
el e não entende essas coisas?”

• Anomalia. Você deve nascer de 
novo.

• Analogia. Comparou o Espírito 
Santo ao vento.

• Evento histórico. Moisés levan-
tando a serpente no deserto.

• Contraste. Luz contra as trevas, 
a condenação em contraste com a 
salvação.

• Transição. Do concreto para o 
abstrato, do físico para o espiritual.

• Dimensão afetiva. “Porque Deus 
amou o mundo.”

• Objetivo. Experimentar a salva-
ção e entrar na vida eterna.

• O resto da história. João 7:45-52; 
19:38-40.
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A mulher samaritana (João 4:5-26)
• Estudante marginalizada. Uma 

mulher, elemento de uma minoria, 
condenada ao ostracismo por sua 
própria comunidade.

• Disponibilidade. Jesus sentou-Se 
ao lado do poço.

• Iniciativa. Jesus lhe pediu: “Dê-
-me um pouco de água.”

• Motivação. Começa com a água, 
desperta imediatamente o interesse 
da aluna.

• Anomalia. “Nunca mais terá 
sede.”

• Transição. Do conhecido para o 
desconhecido, do físico para o espiri-
tual, do imediato para o eterno.

• Aprendizagem ativa. “Chame seu 
marido.”

• Esclarecimento de conceito. A 
adoração não é um lugar, mas uma 
experiência espiritual.

• Objetivo. Conhecer a Deus e ex-
perimentar Seu poder transformador.

• O resto da história. João 4:39-
42.

John Wesley 
Taylor V, Ph.D., 
foi recentemente 
eleito Dire-
tor Adjunto de 
Educação da 
Associação Geral 
dos Adventistas 
do Sétimo Dia, 

em Silver Spring, Maryland. Ante-
riormente, atuou como Professor 
de Filosofia da Educação e como 
diretor da Faculdade de Educação e 
Psicologia da Universidade Sou-
thern Adventist, em Collegedale, 
Tennessee.

REFERÊNCIAS

1. Mateus 4:23-25: “Todo verdadeiro 
trabalho educativo encontra seu centro no 
Mestre enviado de Deus” (Ellen G. White, 
Educação [egwwritings.com], p 83.)

2. Mateus 10:1, Lucas 12:1; 13:10, 11; João 
3:1.

3. Mateus 5:1, 2.
4. Mateus 17:25, 18:12, 22:42, 21:28.
5. Mateus 22:29, João 8:32; 14:7. Salvo 

indicação em contrário, todos os textos bíblicos 
neste artigo são cotados da Nova Versão 
Internacional. Os textos creditados à NVI são 
da Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, 
[traduzida pela comissão de tradução da 
Sociedade Bíblica Internacional]. – São Paulo.

6. Mateus 13:23, Marcos 7:14, João 13:12, 
Lucas 24:45.

7. Lucas 10:29, 36, 6:36, Mateus 10:16, 
Lucas 12:40.

8. Mateus 5:16, 7:21, João 13:17; também 
Mateus 16:27.

9. Ellen G. White, Christian Education 
(Battle Creek, Michigan: Tract Society 
International, 1894), p. 29.

10. Ellen White examina os métodos de 
ensino de Jesus nas seguintes referências, entre 
outras: A Ciência do Bom Viver, página 143; 
Evangelismo, página 148, O Desejado de Todas 
as Nações, páginas 253-255; Parábolas de Jesus, 
páginas 20, 21; The Voice in Speech and Song, 
página 234; Manuscrito 24, 1903; Manuscrito 
25, 1890, páginas 4-6.

11. Mateus 13:34, 7:16, 9:16, 17; 15:14, 
24:43, 44.

12. Lucas 6:37, 38; Mateus 7:9-11, 15; 
16:11,12.

13. Marcos 4:33, 34.
14. Mateus 25:13.
15. Lucas 13:1-5; 10:30.
16. Mateus 12:1-6, Marcos 2:23-26, 12:26, 

Lucas 11:50, 51.
17. Mateus 11:16-19, 23:27, 28; 24:32, 33; 

23:37.
18. Marcos 12:13-17, 11:13-23, Lucas 12:24-

27, Mateus 26:26-28.
19. Lucas 2:46, 47.
20. Mateus 16:9, 10.
21. Lucas 13:14-16.
22. João 4:35.
23. Mateus 11:7-9.
24. Mateus 16:13-15.
25. Mateus 14:31.
26. Marcos 5:30.
27. Marcos 3:22-27, Mateus 22:41-46.
28. Mateus 21:28-31, Lucas 9:12, 13.

29. Mateus 7:24-27; 25:1-4; 21:13.
30. Mateus 20:26, 27, 11:11, Lucas 17:33, 

Marcos 10:31.
31. Lucas 18:25, Mateus 23:24, Lucas 6:41, 

42.
32. Mateus 11:2-5, João 13:4-5, 12-17.
33. Mateus 17:24-27, Marcos 5:18-20.
34. Marcos 6:7-13, 30, Lucas 10:1.
35. Mateus 13:11.
36. Mateus 13:24, 31, 33, 44, 45, 47.
37. Descrições das características pessoais 

de Jesus como professor podem ser encontradas 
nos escritos de Ellen G. White, incluindo as 
seguintes referências: Nos Lugares Celestiais, 
página 54, Atos dos Apóstolos, páginas 17, 18.

38. Lucas 5:33-34; 19:37-40; 6:22, 23; 10:17-
21; 15:4-7, João 3:29; 16:20-24; 17:13; 15:4-7; 
João 3:29; 16:20-24; 17:13; 15:4-7; 15:11; 10:10.

39  Marcos 1:16-18 e Lucas 5:4-11.
40. Mateus 9:36, 11:29, 30, 14:12, 13; 

Marcos 6:30, 32, 49, 50, João 8:10, 11; 11:32-36.
41. João 13:4-17; 3:26-36; 4:1-3.
42. Marcos 9:33-35, 4:33, Lucas 8:44-46, 

João 16:12.
43. João 1:38, 39; 21:4, 12; Marcos 3:14, 

Mateus 17:1, 2; 26:36-44.
44. Lucas 7:37-43.
45. Lucas 7:37-47, Marcos 8:31-33.
46. Mateus 19:13, 14, 18:10, 14, Lucas 9:46-

48, Marcos 9:42.
47. Mateus 9:10, 11; 8:03, 25:40, Lucas 19:5-

7, João 4:40, Marcos 12:41-44.
48. Lucas 5:16, 6:12, 9:28, 29; 11:1, Marcos 

1:35, Mateus 14:23, 26:36, João 17:11, 20.
49. Mateus 7:28, 29; 9:33, Marcos 6:2, 3.
50. Lucas 13:17, 24:32, João 7:32, 45, 46.
51. João 20:30, 31, 21:25.



A frase “Se você é capaz de 
falar, é capaz de ensinar” 
motivou a milhares de jovens 
a viajar o mundo e a ensinar 

inglês como a segunda língua. Es-
colas de inglês de diversas partes do 
mundo, nas décadas de 1960 a 1970, 
fl oresceram com o infl uxo de falan-
tes nativos que receberam um livro 
com as coisas “corretas” que tinham 
de dizer e fazer.

No fi m da década de 1970, em um 
mundo cada vez mais globalizado, 
a necessidade de se comunicar e 
superar as barreiras da linguagem 
se tornou indispensável. Isso levaria 
ao desenvolvimento de um campo de 
pesquisa completamente novo que, 
com o tempo, mudaria o funciona-
mento das classes de um segundo 
idioma e, até certo ponto, a maneira 

de os alunos aprenderem um novo 
idioma.

Neste artigo, examinaremos 
alguns aspectos importantes de 
pesquisa que infl uenciaram nossa 
compreensão sobre como ocorre o 
processo de aquisição do segundo 
idioma. 

Conhecendo o idioma
O salmista declara: “Graças Te 

dou, visto que por modo assombro-
samente maravilhoso me formaste” 
(Salmo 139:14, RA)1. Um dos atribu-
tos mais distintivos que Deus confi ou 
ao ser humano é a capacidade inata 
de adquirir a linguagem a fi m de 
comunicar seus pensamentos e sen-
timentos. 

Por séculos, pesquisadores têm se 
impressionado com o modo como 

crianças, sem instrução formal, 
aprendem a linguagem do contexto 
em que vivem. De acordo com pes-
quisadores, esse processo de apren-
dizado ou assimilação da linguagem 
começa nas primeiras semanas de 
vida, e continua até a idade de cinco 
ou seis anos2. À medida que as 
crianças interagem, começam a fazer 
associações entre os sons que ouvem 
e as ações e movimentos que veem. 
Com o tempo, o balbuciar transfor-
ma-se em tentativas de moldar sons 
em palavras. Miraculosamente, as 
crianças são capazes de conversar 
fl uentemente em seu idioma nativo 
e formar estruturas mais complexas 
que refl etem a fala adulta3.

Assim, o aprendizado do idioma 
nativo da criança nos primeiros 
anos de vida ocorre de maneira 

Implantando 
classes de 

idioma

3 5: 2 0 13   •   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     2 3j a e . a d v e n t i s t . o r g

R I C H A R D  P .  C A R R I G A N



que pertence ao nosso idioma e o que 
não pertence.5

Princípios do ensino de idiomas
À medida que pesquisas sobre um 

segundo idioma têm provido ampla 
evidência em apoio a mais implícita 
instrução baseada na comunicação, 
de modo geral foram abandonadas as 
metodologias baseadas na gramática, 
tais como o Método de Tradução- 
Gramática, o Método Audiolinguísti-
co e o Método Direto. Apesar de pes-
quisas ainda estarem provendo novas 
teorias, várias teorias significativas 
surgiram no decorrer dos anos que 
merecem ser analisadas. 

Precisão versus fluência
Aulas baseadas na comunicação 

tendem a enfocar o desenvolvimento 
da comunicação real, enfatizando a 
necessidade de fluidez e espontanei-
dade linguísticas ao usar o idioma, 
em vez de tentar desenvolver a preci-
são de um falante nativo. No passa-
do, falar como os nativos era o alvo 
da maioria dos alunos ao iniciarem 
o estudo de um idioma. No entanto, 
pesquisas indicam que alunos, em 
qualquer estágio de desenvolvimen-
to, podem ser precisos de acordo 
com o nível de desenvolvimento, 

embora não necessariamente tenham 
adquirido a fluência de um nativo. 
De acordo com Richard-Amato, “é 
irrealista esperar que alunos de um 
segundo idioma falem como nati-
vos”.6 Isso é especialmente verdadei-
ro se tentarmos decidir que variante 
do idioma inglês, francês, espanhol 
ou outro idioma é, na verdade, 
o idioma “original”. Britânicos, 
americanos, australianos, canaden-
ses poderiam argumentar que seu 
inglês é “nativo”. O mesmo ocorre 
com diversas outras línguas faladas 
em outras partes do mundo, como o 
francês, espanhol ou alemão.

Recentemente, a Educational 
Testing Services (ETS)7 reconheceu 
a necessidade de desenvolver um 
novo formato para o Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL). 
Esse novo formato, chamado de 
Internet-based Test (iBT), avalia a 
capacidade que tem um estudante de 
se comunicar nas áreas de compreen-
são, leitura, escrita e fala. Embora a 
gramática e o vocabulário não sejam 
diretamente testados, supõe-se que 
o aluno em determinado nível terá a 
habilidade de usar a gramática e vo-
cabulário apropriados para satisfazer 
os padrões.

inconsciente e intuitiva. Ainda 
muito pequenos têm a capacidade 
de distinguir entre unidades sonoras 
de palavras, tais como cão e gato, e 
inconsciente e coerentemente cons-
truir e reconstruir frases e sentenças 
corretas, apesar de não poderem 
explicar corretamente as regras para 
fazê-lo4. Por exemplo, para descrever 
algo, tem poucas dificuldades em 
dizer o grande carro azul. Sabem 
naturalmente que uma pessoa não 
fala azul grande carro, apesar de não 
poderem dar explicação plausível 
para a ordem preferida. 

Conhecer um idioma significa que 
a pessoa desenvolveu a habilidade 
natural de compreender as matizes 
da linguagem, e então inconscien-
temente criar padrões de lingua-
gem originais que são singulares e 
específicos para o tempo e a situação 
exatos nos quais são falados. Signifi-
ca também ser capaz de compreender 
a singularidade do idioma que a pes-
soa ouve. Sabemos instintivamente o 

Em um mundo cada 

vez mais globalizado, 

a necessidade de se 

comunicar e superar a 

barreira da linguagem 

se tornou indispensável. 

Isso levaria ao 
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mudaria o funcionamento 

das aulas de idiomas. 

2 4     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 5: 2 0 13 j a e . adven t i s t . o r g



Isso, no entanto, não quer dizer 
que em uma aula de idiomas alguma 
análise do idioma, especialmente no 
ensino acadêmico, não seja benéfica. 
Entretanto, quando a instrução de 
um segundo idioma focaliza princi-
palmente os aspectos comunicativos 
do idioma (compreensão, leitura, es-
crita e fala), e a gramática permane-
ce na periferia, os alunos terão maior 
probabilidade de aprender as regras 
do idioma.8 Esse tipo de ensino não 
é sem estrutura; ao contrário, é 
baseado no princípio de que pode ser 
adaptado e ajustado às situações e 
necessidades específicas que profes-
sores de um segundo idioma enfren-
tam diariamente em sala de aula.

Primeiro incorporar, para depois 
expressar

Talvez um dos princípios mais 
lógicos e, no entanto, mais ignora-
dos, é a necessidade de interiorizar o 
idioma para expressá-lo. O aluno de 
segundo idioma precisa desenvolver 
a capacidade de compreendê-lo antes 
de expressar-se nesse idioma. Alunos 
expostos à linguagem apresentada de 
maneira abrangente por seu contex-
to e significado podem “absorver” 
mais prontamente como o idioma é 
construído. Alguns pesquisadores 
até mesmo sugerem que alunos de 
um segundo idioma que leem por 
prazer e se concentram na compre-
ensão do significado são capazes de 
inconscientemente “absorver” como 
o idioma flui e se desenvolve grama-
ticalmente.9 Quando tentam falar ou 
escrever, já processaram e registra-
ram o idioma.

De igual modo, o idioma que é 
“absorvido” primeiro tende a ser 
mais prontamente processado à 
medida que os alunos tenham a 
oportunidade de obter um senso de 
como as palavras fluem. Mais tarde, 
quando começarem, por si mesmos, 
a explorar e expressar a linguagem, 
instrução gramatical mais explícita 
pode ser benéfica, reforçando as 
suposições feitas nos primeiros está-
gios do aprendizado.

Possivelmente uma das mais 
importantes contribuições para o 

campo do aprendizado do inglês foi 
um programa desenvolvido por Ash-
ley Hastings10, professora aposentada 
de TESOL (Teachers of English to 
Speakers of Others Languages) da 
Universidade Shenandoah, em Win-
chester, Virgínia. Baseado no concei-
to de o idioma ser internalizado para 
depois ser expressado, o programa 
oferece oportunidades para os alu-
nos desenvolverem habilidades de 
compreensão antes de lerem, habili-
dades de leitura antes de escreverem 
e habilidades de escrita antes de 
falarem. Não existe expectativa de 
que o estudante se expresse no idio-
ma antes de compreendê-lo, assim 
os alunos são capazes de progredir 
mais rapidamente do que se fosse 
exigido que falassem ou escrevessem 
enquanto desenvolvem habilidades 
de compreensão e leitura.

Materiais práticos
Outro princípio decisivo para o 

aprendizado de um idioma é a prati-
cidade dos materiais de sala de aula. 
A linguagem escrita, frequentemente 
encontrada em livros mais antigos, 
tem expressões que não são usuais, 
estruturadas em forma de diálogos 
e exercícios. Materiais práticos, por 
outro lado, tendem a preservar a 
essência do idioma tendo em vista o 
seu contexto de origem. Embora tre-
chos possam ser simplificados a fim 
de ser compreendidos, sua autentici-
dade é preservada enfocando mais o 
significado do que a estrutura.

Em classes baseadas na comunica-
ção, nas quais materiais práticos são 
utilizados, os alunos são capazes de 
correlacionar materiais e atividades 
com a realidade cotidiana. H. D. Bro-
wn comenta: “Linguagem autêntica 
e tarefas do mundo real capacitam os 
alunos a ver a relevância da atividade 
da sala de aula para com seus alvos 
de comunicação a longo prazo. Por 
meio da introdução de textos natu-
rais... em vez de material artificial, 
inventado, os alunos imergirão mais 
prontamente na atividade.”11

Em outras palavras, para que a 
nova língua seja internalizada, as 
atividades em sala de aula precisam 

ser aplicável às interações do mundo 
real.

Ensino is com base em tarefa
Um dos melhores métodos para 

desenvolver continuidade e relevân-
cia nas aulas de ESL é a incorpora-
ção de tarefas que se concentrem em 
atingir os alvos do aluno e que sejam 
baseadas em suas necessidades e in-
teresses. Quando os alunos recebem 
uma tarefa com orientações fáceis de 
serem seguidas, o enfoque da aula 
tende a mudar da estrutura do idioma 
para a comunicação de ideias, pensa-
mentos e opiniões. As tarefas podem 
ser facilmente desenvolvidas quando 
se considera os alvos e interesses 
do aluno, e se encontra material 
apropriado para o devido nível de 
compreensão, leitura, escrita ou fala. 
A internet fornece excelente conteú-
do para cada uma dessas áreas. Faça 
uma pesquisa no Google e selecione 
materiais apropriados e relevantes de 
websites confiáveis. Procure websites 
educacionais que oferecem vídeos 
ou clips de aprendizagem on-line, os 

O aluno de 

segundo idioma 

precisa desenvolver 

a capacidade de 

compreendê-lo antes 

de expressar-se 

nesse idioma. Alunos 

expostos à linguagem 

apresentada de forma 

abrangente por seu 

contexto e significado 

podem “absorver”mais 

prontamente como o 

idioma é construído. 
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quais podem ser baixados e grava-
dos em DVD. Um exemplo de tais 
websites é o Discovery Educational 
Channel, que contém centenas de 
vídeos apropriados sobre as princi-
pais matérias da pré-escola ao ensino 
médio em todas áreas temáticas. 

Desafios ao aprender um idioma
Ainda que todos os princípios 

corretos sejam seguidos, o grau de 
ansiedade dos alunos que aprendem 
um segundo idioma pode interferir 
no seu desempenho. É importante 
diminuir o estresse12 do aluno a fim 
de aumentar a confiança e criar um 
lugar seguro para o aprendizado. 
Alunos devem desenvolver a atitude 
“posso fazer” para vencer os senti-
mentos de vulnerabilidade ao tenta-
rem aprender um novo idioma e, até 
certo ponto, uma nova identidade.

Problemas reais
Ao ingressar em uma institui-

ção localizada em outro país para 
aprender outro idioma, os estudantes 
ficam entusiasmados por estarem em 
um ambiente novo, vendo e ouvin-
do coisas novas. Esse sentimento, 
no entanto, logo se transforma em 
desespero ou até mesmo em raiva ao 
enfrentarem a própria inabilidade 

diante de um ambiente estrangeiro 
e da compreensão limitada daquilo 
que os cerca.

No país de origem, esses alunos 
podiam interagir sem esforço, mas 
no novo ambiente com novos pa-
drões de conduta e comunicação, 
sentimentos de solidão ou isolamento 
podem impedir suas tentativas de 
participar das atividades normais da 
escola. Podem considerar até mesmo 
interações escolares simples – su-
primir ou acrescentar uma matéria, 
ou justificar faltas ou atrasos – como 
algo tão intimidador que hesitem em 
realizar a tarefa.

Possibilidade de compreender mal
Professores com pouca experiên-

cia com diferentes culturas e modo 
de pensar podem achar que alunos de 
outras culturas sofrem distúrbio de 
déficit de atenção ou alguma incapa-
cidade de aprendizagem. Em alguns 
casos, isso pode realmente acontecer. 
No entanto, com maior frequência, 
sua incapacidade de permanecer em 
uma tarefa ou compreender instru-
ções simples da sala de aula não é 
resultante de disfunção cognitiva, 
mas trata-se de reação normal a um 
ambiente estranho. Quando alunos 
de um segundo idioma são colocados 

em classes gerais com outros alunos 
em mesma situação, seu comporta-
mento é notavelmente diferente. Não 
se sentem mais tímidos ou retraídos. 
Com o nível de ansiedade reduzido, 
com maior frequência, são capazes 
de atuar de modo bem normal e de se 
tornarem bons alunos.13 

Estereótipos
Em todo o mundo, membros de 

diferentes culturas possuem noções 
preconcebidas sobre parâmetros de 
comportamento apropriado. Quando 
os comportamentos saem fora desses 
parâmetros e não podem ser inter-
pretados como adequados à norma 
esperada, o resultado geralmente são 
estratégias sutis que tentam forçar 
a pessoa a se enquadrar nas normas 
aceitas. Estereótipos criados por pes-
soas que falam o idioma nativo, por 
exemplo, tendem a inibir o processo 
de aprendizado dos alunos de uma 
segunda língua. Comentários sutis, 
até mesmo olhadelas e cochichos 
podem enviar a mensagem de que 
alunos estrangeiros são estranhos ou 

Conhecer um idioma 

significa que a 

pessoa desenvolveu a 

habilidade natural de 

compreender as matizes 

da linguagem, e então 

inconscientemente 

criar padrões de 

linguagem originais 

que são singulares e 

específicos para o tempo 

e a situação exatos nos 

quais são falados.
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ofensivos, e sugerem ao aluno que 
“sua cultura não é bem aceita”.

Como educadores, frequentemen-
te, vemos alunos sendo tratados de 
maneira ofensiva por seus colegas. 
Isso ocorre especialmente com 
alunos estrangeiros que, quando sob 
pressão, tendem a se retirar para os 
grupos que falam seu próprio idio-
ma. Podemos ajudar alunos estran-
geiros a se ajustar a novas tradições 
culturais e até mesmo a se integrar 
em um “grupo distinto” ao simples-
mente tomar tempo para expressar 
nossa compreensão e aceitação de 
sua maneira de ser, fazendo suges-
tões corteses sobre como se adaptar 
aos costumes do novo país. Então, 
por sua vez, eles terão a tendência 
de aceitar mais facilmente nossas 
opiniões sobre como o convívio deve 
ser conduzido.

Conclusão
O ensino de um idioma já não 

pode mais ser considerado nos 
termos “se você é capaz de falar, é 
capaz de ensinar”, conceito que ante-
riormente estimulava jovens a viajar 
pelo mundo. No século 21, o ensino 

do segundo idioma vem ganhando 
lugar próprio como profissão. Como 
pessoas motivadas pela missão, é 
nosso privilégio tirar vantagem do 
conhecimento com o qual Deus 
abençoou o mundo em relação ao 
modo como um idioma é aprendido. 
Colocado no contexto da missão da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia – le-
var o evangelho “a toda nação, tribo, 
língua e povo” –, este conhecimen-
to, usado da maneira correta, pode 
capacitar a muitas pessoas a superar 
barreiras culturais e de linguagem 
por meio do “dom de línguas”.

Richard P. 
Carrigan atual-
mente é Diretor 
de Aprendizado 
do Idioma Inglês 
na Milo Adventist 
Academy em Days 
Creek, Oregon, 
EUA. Ele tem 
experiência de 20 

anos ensinando inglês como segundo 
idioma no Japão, na Coreia, Rússia 
e nos EUA, e desenvolveu currículos 
e programas nessa área bem como 
cursos acadêmicos e não acadêmi-
cos.
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Treze anos atrás, estava me 
preparando para iniciar minhas 
funções como diretora do Pro-
grama de Inglês como Segundo 

Idioma (ESL) no Union College, em 
Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. 
Havia ensinado inglês 
“regular” por muitos 
anos, tanto no ensino 
médio quanto no supe-
rior, mas essa seria uma 
nova experiência para 
mim. Nessa nova função, 
estaria ensinando e diri-
gindo um programa que 
ajuda alunos estrangeiros 
a aprimorar suas habi-
lidades em inglês e os 
prepara para os rigores 
acadêmicos do nível 
universitário.

Em preparação para 
essa nova posição, 

fi z alguns cursos sobre o Ensino 
de Inglês como Segundo Idioma, 
aprofundando-me nos métodos e 
materiais da área. Foi uma experi-
ência inestimável que me abriu os 
olhos para a experiência singular de 

aprender inglês do ponto de vista de 
um aluno estrangeiro. Mas eu queria 
oferecer mais aos meus alunos do 
que simplesmente o conhecimento 
do inglês. Queria que minhas aulas 
tivessem missão e visão. Queria que 

meus alunos aprendessem 
sobre Deus. A seguinte 
citação de Ellen White me 
intrigou: “Em todo ramo 
de instrução, os profes-
sores devem procurar 
transmitir a luz da Palavra 
de Deus.”1 Em todo ramo 
de instrução? Até mesmo 
no ensino de inglês como 
segundo idioma? Como 
eu poderia incorporar a 
Palavra de Deus no currí-
culo acadêmico de leitura, 
escrita, gramática, con-
versação e compreensão? 
Poderia a transmissão da 

P E G G Y  W A H L E N

e o aprendizado de idiomas

As 
Escrituras

Após escrever o texto bíblico, uma aluna brasileira de ESL no Union College 
(Lincoln, Nebraska, EUA) verifi ca a ortografi a e pontuação com sua professora, 
Peggy Wahlen, autora deste artigo.
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luz da Palavra de Deus se encaixar 
nos objetivos acadêmicos?

Estabelecendo o ambiente de ensino
Decidi aceitar essa missão de for-

ma literal e comecei uma prática que 
ainda uso hoje. Em toda aula, antes 
de estudarmos a lição principal do 
dia – leitura, habilidades de compre-
ensão ou uma redação de comparação 
e contraste –começamos com pedidos 
de oração, uma canção e um texto 
bíblico. Isso tem a duração de apro-
ximadamente 10 a 15 minutos, mas 
em minha opinião é a melhor parte 
da aula. Esse momento estabelece o 
clima para ensino e interação na sala 
de aula. Alunos que vêm para a aula 
com um fardo pesado têm a oportuni-
dade de compartilhar suas preocupa-
ções. As canções, que geralmente são 
corinhos, animam o coração deles. 
Frequentemente, durante o restante da 
aula, ouço os alunos cantarolando a 
melodia.

Creio que a maior bênção em mi-
nhas aulas, no entanto, tem sido o uso 
de textos bíblicos. Eles não apenas 
oferecem oportunidade para os alunos 
meditarem no signifi cado da Palavra 
de Deus e Sua beleza poética, mas 
também oportunidade para explorar 
questões de linguagem. Além disso, 
contribuem para sua compreensão da 
gramática, sintaxe, pronúncia e voca-
bulário do inglês. Por vezes, os textos 
bíblicos até mesmo sugerem assuntos 
para discussões ou trabalhos escritos.

Combinação de benefícios espirituais 
e acadêmicos

Minha prioridade máxima ao 
escolher textos bíblicos para a classe 
estudar é que as palavras contenham 
pensamentos espirituais signifi cativos 
de conforto, orientação e certeza do 
amor de Deus. Beleza e simetria de 
linguagem também são considerações 
importantes. Procuro pontos linguís-
ticos interessantes que apoiem meus 
planos de aula. Por exemplo, se estou 
ensinando preposições, seleciono um 
texto que contém várias frases pre-
posicionais interessantes. Conforme 
o semestre avança e as tarefas se tor-
nam mais desafi adoras, escolho textos 

com estruturas mais complexas. A 
Palavra de Deus está repleta tanto 
de bênçãos quanto de possibilidades 
acadêmicas. Meu alvo é deixar Deus 
falar por meio de Sua Palavra. Um 
aluno certa vez me disse: “Mal posso 
esperar para ver qual texto bíblico 
aprenderemos, porque ele sempre 
supre uma necessidade específi ca em 
minha vida naquele exato momento.”

Ao escolher o texto a ser desig-
nado, sempre considero a variedade 
cultural em minhas salas de aula. No 
Union College, temos uma mistura 
extraordinária considerando nossa 
localização no coração da América. 
Temos alunos do Japão, Coreia, Hong 
Kong, Taiwan, Brasil, Peru, México, 
Venezuela, Arábia Saudita, Indoné-
sia, Samoa Americana, e de vários 
países da África. Temos muçulmanos, 
budistas, católicos, adventistas e cris-
tãos evangélicos, e até mesmo alguns 
agnósticos. Aprendi a escolher os 
textos bíblicos cuidadosamente para 
não ofender. Referências a “Jesus” 
ou “Salvador” seriam problemáticas 
para alguns, então escolho textos que 
se referem ao “Senhor” ou “Deus”. A 
referência a Deus como “Pai” também 
tem suscitado questionamentos devi-
do ao subentendido relacionamento 
com o “Filho”. Além disso, já que 
tenho interesse em ensinar o inglês 
prático para meus alunos de ESL, uso 
traduções modernas ou em paráfrase 
como The Clear Word Bible.2

Modelo de plano de aula
Aqui está um modelo de plano se-

manal. Os alunos aprendem um texto 
bíblico por semana.

Segunda: Os alunos copiam o 
texto bíblico do quadro. Discutimos 
qualquer palavra desconhecida, certi-
fi cando-nos de que cada um compre-
enda o signifi cado do texto. Os alunos 
são incentivados a reescrever o texto 
bíblico em suas próprias palavras.

Terça: Peço a um ou dois alunos 
que leiam o texto bíblico em voz alta, 
e começo a trabalhar na pronúncia e 
fraseologia.

Quarta: Lemos o texto novamente. 
Às vezes, leio em voz alta, deixando 
algumas palavras de fora para ver 

se eles podem preencher os espaços 
vazios. Começamos a perceber estru-
turas gramaticais que são tipicamente 
problemáticas para eles.

Quinta: Lemos o texto em voz 
alta em uníssono, notando as pausas 
de expressão, e palavras com ênfase 
especial. Discutimos aspectos estru-
turais da linguagem.

Sexta: Os alunos têm oportunidade 
de interpretar o texto bíblico oralmen-
te, de cor, para ganhar pontos extras. 
Se quiserem mais pontos extras, 
podem recitar diante da classe, com 
infl exões de voz e gestos. Os alunos 
levam essa oportunidade a sério, e 
embora existam risadas e alegria à 
medida que os colegas se apresentam, 
o clima da classe é de respeito. O 

Como eu poderia 

incorporar a 

Palavra de Deus no 

currículo acadêmico 

de leitura, escrita, 

gramática, conversação e 

compreensão?

Para os alunos na classe avançada de leitura, com 
Peggy Wahlen, sexta-feira é o dia de “levantar e 
recitar”, quando os alunos podem ganhar pontos 
extras ao ler textos bíblicos em voz alta diante 
da classe. Na foto, um aluno japonês ri em sua 
primeira tentativa de pronunciar e frasear, e fi ca 
feliz com a oportunidade de tentar outra vez.
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último passo do ciclo semanal é com-
pletado quando os alunos escrevem o 
texto de cor como parte de um teste. 
Para receber a nota máxima, deve  
haver perfeição na ortografia, pontua-
ção e emprego de iniciais maiúsculas.

Textos combinados e atividades de 
linguagem

A seguir estão alguns textos bíbli-
cos e atividades de linguagem que já 
utilizei em minhas aulas nos últimos 
anos.

Texto Bíblico: “O Lord, search my 
heart for me; test me so I can know 
my thoughts as you know them. Let 
me know if there is any wicked way 
in me, and then help me walk the way 
I should” (Psalm 139:23, 24, CWB). 
[Tradução literal: Ó Senhor, sonda 
o meu coração para mim, prova-me 
para que eu possa conhecer os meus 
pensamentos como Tu os conheces. 
Deixa-me saber se há algum caminho 
mau em mim, e então me ajuda a 
caminhar como devo. (Salmo 139:23, 
24)].

Vocabulário: Dependendo do 
nível da classe, os alunos precisam 
de ajuda no vocabulário para com-
preender algumas palavras: search, 
test, thoughts, wicked [sonda, prova, 
pensamentos, mau]. Um modo eficaz 
de ensinar vocabulário é pedir que 

os alunos que sabem, ou pensam que 
sabem o significado, façam mímicas 
da palavra para o resto da classe.

Verbos imperativos: Uma das 
primeiras estruturas que alunos ini-
ciantes aprendem é o verbo impera-
tivo, com sua estrutura de comando 
ou petição: levante, sente, abra seu 
livro, entregue os papéis etc. “Sear-
ch my heart” [sonda-me], “test me” 
[prova-me], “let me know” [deixa-me 
saber], e “help me” [me ajuda] são 
todos exemplos desta estrutura. De-
pois de salientá-los, os alunos criam 
seus próprios comandos ou pedidos 
imperativos. O pedido educado, que 
inclui “por favor”, é uma boa adição a 
essa estrutura. A brincadeira “Simão 
diz” é um modo divertido de praticar 
verbos imperativos.

Modais: Modais são verbos 
auxiliares que acrescentam diferen-
tes significados ao verbo principal: 
can, should, must, might etc. [poder, 
dever, precisar etc.]. I can work [Eu 
posso trabalhar] – habilidade; I should 
work [Eu devo trabalhar] – prudência; 
I must work [Eu preciso trabalhar] 
– necessidade; I might work [Eu 
poderia trabalhar] – possibilidade. 
No texto do Salmo 139, encontramos 
alguns modais: “so I can know (so 
I am able to know) my thoughts as 
you know them” [para que eu possa 

conhecer (para que eu seja capaz de 
conhecer) os meus pensamentos como 
Tu os conheces]; e “help me walk the 
way I should” (in the way that is ad-
visable) [me ajuda a caminhar como 
devo (do modo que é aconselhável)]. 
Alunos de ESL precisam aprender 
não apenas a forma modal (modal + 
forma básica do verbo), mas também 
os vários significados dos modais. 
Alguns modais são bem desafiantes, 
carregando significados múltiplos. 
Note o seguinte significado múltiplo 
de could [podia/poderia]. Quando 
eu era jovem, eu podia correr rápido 
(habilidade passada). Poderia chover 
(possibilidade futura). Você poderia 
me ajudar (pedido de ajuda). O texto 
bíblico sobre Deus buscando nosso 
coração que usa os modais poder e 
dever é uma forma simples de intro-
duzir o estudo dos modais ou revisar 
modais com alunos mais adiantados.

Textos bíblicos: “Don’t be awed by 
the rich and famous, no matter how 
rich or famous they are. They can’t 
take their wealth with them when 
they die. How can they use their ri-
ches when they’re lying in the grave?” 
(Psalm 49:16, 17). [Tradução literal: 
Não fique admirado com os ricos e 
famosos, não importa quão ricos ou 
famosos eles sejam. Eles não poderão 
levar sua riqueza com eles quando 
morrerem. Como poderão eles usar 
suas riquezas quando estiverem deita-
dos na sepultura? (Salmo 49:16, 17)].

Classificação das palavras: Para 
uma atividade simples de gramática, 
peça aos alunos que contem, no texto, 
o número de substantivos, verbos, ad-
jetivos etc. As palavras rich ou riches 
[ricos ou riquezas] no texto do Salmo 
49:16 e 17 oferecem um exemplo 
interessante para os alunos considera-
rem. “The rich” [os ricos] inclui um 
substantivo que designa um grupo de 
pessoas. O artigo the [os] é uma gran-
de dica indicando que a palavra que 
ele modifica é um substantivo. Mais à 
frente no texto, encontramos as pala-
vras “no matter how rich or famous 
they are” [não importa quão ricos ou 
famosos eles sejam]. Aqui, a palavra 
rich é um adjetivo, descrevendo as 
pessoas. De trás para frente lemos 

Aluna vietnamita de ESL do Union College escreve 
o texto bíblico designado em preparação para o 
teste do fim da semana.

Em toda aula, antes 

de estudarmos a 

lição principal do dia – 

leitura, habilidades de 

compreensão ou uma 

redação de comparação 

e contraste –começamos 

com pedidos de oração, 

uma canção e um texto 

bíblico.
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“They are rich or famous” [Eles são 
ricos ou famosos]. Finalmente, “How 
can they use their riches...?” [Como 
poderão eles usar suas riquezas?]. 
Este é outro substantivo, que se refere 
ao dinheiro ou riqueza. O adjetivo 
possessivo their [suas] antes de riches 
[riquezas] é outra dica de que um 
substantivo se segue. Peça que os 
alunos tentem contar o número de 
pronomes ou verbos no texto. Eles 
vão gostar de pesquisar, e então com-
partilhar o que descobriram.

Perguntas: A alunos de segundo 
idioma deve ser ensinada a fórmu-
la correta para se fazer perguntas. 
Primeiro, devem aprender as duas 
principais categorias de perguntas: 
perguntas de “sim” ou “não” (Você 
está contente? Você trabalhou hoje?) e 
perguntas de informação (Onde você 
mora? Quando você chegou aqui? Por 
que você está estudando um segundo 
idioma?)

No Salmo 49:16 e 17, há uma per-
gunta de informação: “Como eles po-
derão usar suas riquezas?” A fórmula 
não é complicada: pergunta (como) + 
auxiliar (poderão) + sujeito (eles) + 
mais verbo principal (usar).

Uma vez que os alunos compre-
endam essa simples fórmula, podem 
praticar fazendo perguntas interessan-
tes uns aos outros. Os alunos gos-
tam particularmente desse processo 
no início do semestre ou trimestre 
quando não conhecem os colegas 
muito bem. É um modo prático e 
divertido de conhecer uns aos outros. 
Para alunos mais adiantados, é útil 
indicar que a palavra quando no 
texto (“quando morrerem” e “quando 
estiverem deitados na sepultura”) não 
é uma pergunta, mas uma conjunção 
subordinada que introduz cláusulas 
de advérbio de tempo. Eles também 
perceberão que a ordem do sujeito e 
do verbo nas cláusulas é normal, não 
invertida como nas perguntas.

Homófonos: Alunos de inglês 
como segundo idioma se interessam 
em algumas peculiaridades do inglês, 
tais como “their riches” [suas rique-
zas] e “they’re lying in the grave” 
[eles estiverem deitados na sepultura]. 
Quando o terceiro homófono, there 

[lá] é acrescentado ao grupo, se torna 
um desafio distinguir entre eles.

Verbos irregulares: Ensino verbos 
irregulares de modo sistemático, 
cerca de 10 ou 15 a cada semana. 
Saliento as quatro principais formas 
dos verbos como eat/ate/eaten/eating 
[comer/comeu/comido/comendo] e 
take/took/taken/taking [tomar/tomou/
tomado/tomando]. Ensino aos alunos 
as quatro formas verbais para cada 
verbo irregular bem como a maneira 
correta de fazer afirmações e interro-
gações nos principais tempos verbais. 
Dois dos verbos mais problemáticos 
são lie [deitar] e lay [colocar]. Isso 
se aplica não apenas para alunos de 
ESL, mas também para nativos do 
idioma inglês. O fragmento do texto 
bíblico “when they are lying in the 
grave” [quando estiverem deitados na 
sepultura] apresenta a oportunidade 
de contrastar lie e lay. Lie se refere à 
posição do corpo: lie/lay/lain/lying 
[deitar/deitou/deitado/deitando]. Por 
outro lado, lay se refere ao ato de co-
locar ou depositar um objeto: lay/laid/
laid/laying [colocar/colocou/coloca-
do/colocando]. Fazendo mímica dos 
verbos os significados ficam imedia-
tamente esclarecidos.

Projetos de conversação/leitura/
escrita: O texto do Salmo 49:16 e 17 

pode também ser usado para incenti-
var alunos a considerar seus valores e 
alvos na vida. Parece que não importa 
de que parte do mundo os alunos 
venham, eles foram influenciados 
até certo ponto pelos “ricos e famo-
sos”: atores, atletas, músicos e líderes 
políticos. Meus alunos de ESL gostam 
de explorar a seguinte sequência de 
atividades de linguagem:

1. Participar de uma animada 
discussão sobre quem eles admiram 
(quem os impressiona) e por quê;

2. Entrevistar outros sobre suas 
tradições culturais referentes à morte 
e aos mortos;

3. Ler artigos e histórias sobre 
pessoas ricas e analisar como têm 
usado sua riqueza (Bill Gates, Oprah 
Winfrey etc.);

4. Escrever uma redação curta so-
bre o tema “Alguém que eu admiro” 
ou “Se eu fosse um milionário”; 

5. Escrever seu próprio obituário.
Texto bíblico: “The Lord is the 

One who made the heavens and the 
earth. He did so by His own power. 
He created it out of nothing. He 
formed it by His wisdom and stre-
tched out the heavens according to 
His understanding” (Jeremiah 10:12). 
[Tradução literal: O Senhor é Aquele 
que fez os céus e a terra. Ele fez isso 
por Seu próprio poder. Ele os criou do 
nada. Ele os formou por Sua sabedo-
ria e estendeu os céus conforme a Sua 
compreensão (Jeremias 10:12)].

Pronúncia: Alunos que falam 
certos idiomas experimentarão mais 
desafios de pronúncia ao aprender 
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o inglês. Considerando o primeiro 
idioma dos alunos, os professores 
podem elaborar adequadamente a prá-
tica da pronúncia. No entanto, há uma 
questão específica de pronúncia que 
parece desafiar quase todos os alunos 
estrangeiros: a terminação –ed dos 
verbos no passado. O texto bíblico de 
Jeremias contém três palavras com a 
terminação –ed, cada uma ilustrando 
uma das três regras de pronúncia:

CREATED [CRIOU]: Quando um 
verbo termina com o som de t ou d, 
o sufixo –d ou –ed acrescenta uma 
sílaba. Como na palavra created, por 
exemplo. Essa palavra possui duas 
sílabas. Quando o –ed é acrescentado, 
formando a palavra created, ele cria 
uma terceira sílaba. Outros exemplos 
são handed [entregou], fasted [fir-
mou] e bonded [uniu].

FORMED [FORMOU]: Quan-
do um verbo termina em uma letra 

sonora (emitida por ação das cordas 
vocais), o sufixo adicional –ed soa 
como d sem sílaba adicional. Veja a 
palavra form, por exemplo. O som do 
m é sonoro; portanto, quando o –ed é 
acrescentado, a palavra formed ainda 
possui apenas uma sílaba, com o forte 
som do d completando a palavra. A 
grande tentação para alunos de ESL 
é acrescentar uma segunda sílaba 
e pronunciar a palavra “form-ed”. 
Outros exemplos são hugged [abra-
çou], handled [lidou], prayed [orou] e 
grabbed [agarrou].

STRETCHED [ESTENDEU]: 
Quando um verbo termina em “som 
mudo”, o sufixo adicional –ed soa 
como t sem o acréscimo de uma 
sílaba adicional. Portanto, quando o 
–ed é acrescentado, a palavra resul-
tante, stretched, ainda possui uma 
única sílaba, com o som suave de t 
completando a palavra. Novamente, 
a tentação para alunos de idiomas é 
pronunciar a palavra “streched-ed”. 
Outros exemplos: kissed [beijou], po-
pped [estourou], talked [conversou], 
laughed [riu].

Conclusão
Estou convencida de que o uso de 

textos bíblicos em sala de aula enri-
queceu a experiência de aprendizado 
de linguagem dos meus alunos. Por 
vezes, uma aula rápida de gramática, 
vocabulário ou pronúncia é tudo o 
que se faz necessário para esclarecer 
uma área problemática. Então por que 
não usar exemplos e textos do maior 
Livro já escrito? Mais importante 
ainda, os alunos têm a oportunidade 
de pensar sobre Deus e conversar so-
bre Ele como um Ser que não apenas 
Se preocupa intimamente com eles, 
mas também Se assenta em majesta-
de sobre o Universo como Criador e 
Mantenedor de todos nós.

Com o passar dos anos, meus alu-
nos têm comentado sobre o que signi-
fica para eles aprenderem com textos 
bíblicos. A resposta de uma aluna 
em particular tocou meu coração. 
Ela escreveu uma redação intitulada 
“O pior dia da minha vida”, descre-
vendo como recebera um resultado 
ruim de um exame médico e tivera 

que voltar para exames adicionais. 
Sozinha e longe de casa, ela esperou 
ansiosamente pelos resultados dos 
exames. Escreveu que terror e medo 
lhe encheram a mente. Mas então, 
recebeu o seguinte texto para memo-
rizar na aula: “Deus é o nosso refúgio 
e fortaleza, socorro bem presente nas 
tribulações. Portanto, não temeremos 
ainda que a terra se transtorne e os 
montes se abalem no seio dos mares” 
(Salmo 46:1, 2, ARA). Este texto, ela 
disse, a confortou e a sustentou. Além 
de gramática e pronúncia, ortografia e 
vocabulário, a aluna aprendeu a maior 
de todas as lições: A Palavra de Deus 
pode esclarecer não apenas nossa vida 
intelectual e acadêmica, mas nosso 
espírito e coração também.
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