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R
obert Meade, que passou décadas estudan-
do os rios, chama-o de “o maior espetáculo 
hidrológico do planeta”, mas seu nome real é 
Rio Amazonas. Próximo à cidade de Manaus 

(Brasil) há um lugar chamado Encontro das Águas 
onde as águas na cor chá preto do Rio Negro com 
as águas na cor café com leite do Rio Solimões se 
convergem – um volume de água, estima ele, pelo 
menos doze vezes maior do que o total da água 
que cai sobre as Cataratas do Niágara, do Iguaçu e 
Vitória, juntas!1 

O Rio Negro, mais quente e mais lento, é quase 
livre de sedimentos. O Rio Solimões, mais rápido e 
mais denso, carrega sedimentos colhidos ao longo 
de sua descida de mais de 5.000 quilômetros, desde 
a Cordilheira dos Andes. Quando eles se encontram, 
a leste de Manaus, permanecem distintos, correndo 
lado a lado, dentro de um mesmo canal, por vários 
quilômetros. A diferença de temperatura, densida-
de e velocidade fi nalmente mistura os dois em um 
único rio: o maior da Terra, descarregando cerca de 
sete milhões de metros cúbicos de água, por segun-
do, no Oceano Atlântico. Em uma visita recente 
ao Brasil, eu mesma vi os dois rios correrem lado 
a lado. Também tive uma fantástica e inesperada 
surpresa: vi um boto cor-de-rosa!

Depois de quase 43 anos com a Revista da Educa-
ção Adventista, Beverly Robinson-Rumble vai pas-
sar o comando  da edição da revista em inglês para 
Faith-Ann McGarrell (fotos na página 2). Durante 
esses anos, Beverly trabalhou com os autores para 
infundir na Revista uma vasta riqueza pedagógica 
proveniente dos picos e tributários do grande rio da 
educação adventista presente no mundo. Ela recebeu 
treze prêmios e indicações como fi nalista para essa 
que é agora a Association of American Publishers 
[Associação de Editoras Americanas]. Mais impor-
tante ainda, ela administrou um fl uxo de ideias que 
continua a nutrir a Educação Adventista em toda a 
sua amplitude. Educadores, escolas e alunos foram 
abençoados por meio de seu trabalho com a Revista.

Durante seu mandato, aprendemos também sobre 
seu amor pelas borboletas e suas habilidades foto-
gráfi cas, que são tão boas quanto as que tem como 
editora (ver seu artigo premiado, “Creating a But-
terfl y Garden at Your School” [Criando um Jardim 
de Borboletas em Sua Escola]).23 Juntamente com 
os artigos sobre ensino, aprendizagem e gestão de 

sala de aula, publicados na Revista, esse artigo foi 
tão gostoso de ler quanto ver um boto cor-de-rosa 
ao vivo.

É difícil imaginar a Revista sem Beverly, ou os 
manuscritos a serem publicados sem suas marcas de 
edição, tão bem colocadas. Felizmente, ela concor-
dou em trabalhar lado a lado com Faith-Ann duran-
te o verão, e até mesmo ajudar em algumas edições 
depois. Nosso reconhecimento a Beverly por seus 
esforços incansáveis, que fi zeram da Revista da 
Educação Adventista a grande publicação profi ssio-
nal que é hoje. Ela sai levando a nossa profunda gra-
tidão e os melhores votos de que desfrute as alegrias 
de uma merecida aposentadoria. Agradecemos tam-
bém a seu esposo, Lynn, que apoiou incansavelmen-
te o trabalho da Revista durante todos esses anos.

Você terá a oportunidade de conhecer a nova 
editora, mas antes segue uma breve apresentação. 
A Dra. Faith-Ann McGarrell lecionou no nível 
fundamental, secundário e superior. Seu doutorado 
combina o conhecimento prático com a formação 
acadêmica, além de ter experiência com as mo-
dalidades de ensino tradicionais e on-line. Como 
membro do corpo docente da Faculdade de Educa-
ção da Universidade Andrews, em Berrien Springs, 
Michigan, nos Estados Unidos, ela supervisiona os 
futuros professores e participa das bancas examina-
doras nas apresentações das teses de doutorado. A 
Dra. McGarrell possui graduação e pós-graduação 
em inglês, e vem da “terra de muitas águas”, a 
Guiana, na América do Sul. Ela tem publicado e 
apresentado trabalhos nas áreas de aprendizagem de 
serviço acadêmico, práticas refl exivas no ensino da 
escrita e abordagens de ensino da escrita.

Para mim e meus colegas do Departamento de 
Educação, este é um momento agridoce. A Revista 
está perdendo uma amiga querida e confi ável, mas 
seu legado continua por meio do que a Revista se 
tornou pela sua infl uência. Nós acreditamos que 
coisas boas estão por vir. Por favor, junte-se a nós 
para dizer adeus a Beverly e dar as boas-vindas a 
Faith-Ann!

REFERÊNCIAS
1. “Meeting of the Waters: Image of the Day” (7 de setembro, 

2012): http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=79111. 
Accessado em 25 de fevereiro de 2014.

2. Fevereiro/Março de 2009, páginas 26-29: http://circle.
adventist.org/ fi les/jae/en/jae200971032604.pdf.
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importante quanto a fundação, que 
fornecia a base e estabilidade estrutu-
ral de nossa nova casa.

O valor de uma cosmovisão
Uma cosmovisão ou visão de 

mundo é, em muitos aspectos, como a 
fundação de uma casa. Embora essen-
cial na vida dos alunos (e professores), 
ela geralmente não está exposta. No 
entanto, a cosmovisão que está dentro 
de nosso coração serve como base e 
estrutura fortalecedora de nossa vida. 
Isso é verdade, não importa a cosmo-
visão que alguém adote.

Esse fato levanta algumas questões 
cruciais que os educadores adventis-
tas do sétimo dia precisam conside-
rar: O que nossos alunos sabem sobre 
cosmovisão? Eles estão conscientes 
de sua própria visão de mundo e de 
seus efeitos sobre as decisões cotidia-
nas? Discutimos essas questões com 
nossos alunos?

Se for solicitado, é provável que os 
alunos digam que eles não conseguem 
se lembrar de terem tomado uma 
decisão sobre cosmovisão. Prova-
velmente, seja verdade. O que eles 
precisam entender é que cada pessoa 
começa a formar uma visão de mundo 
no momento em que nasce. Quase 
imediatamente, a mente infantil 
começa, subconscientemente, a juntar 
algumas noções sobre seu derredor. 
Não demora muito para que uma 
criança se torne consciente das coisas 
que a fazem sentir-se bem ou lhe cau-
sam desconforto. Os bebês descobrem 
rapidamente como conseguir o que 
querem.1 Inicialmente, seu mundo se 
centraliza no que eles entendem como 
fornecedores de calor, nutrição e sen-
so de segurança. Com o tempo, essa 
visão infantil da realidade se expande 
e se torna mais complexa. No entanto, 
o processo de desenvolvimento, mu-
dança ou atualização da cosmovisão 

Visões de mundo 
fazem um mundo 

de diferença 

G O R D O N  K A I N E R

L
embro-me da emoção de minha 
família quando meu pai cons-
truiu para nós uma casa nova 
em Dakota do Sul, nos EUA. 

Eu olhava com curiosidade enquanto 
ele media e demarcava o terreno. Em 
seguida, ele usou um trator John Dee-
re e uma escavadeira para cavar uma 
vala profunda muito maior do que a 
demarcada. Depois, dispôs tábuas de 
madeira em um formato retangular e 
as encheu de concreto. Quando o ci-
mento endureceu, removeu as tábuas 
deixando as bases do porão resisten-
tes. Só após rebocar o lado exterior da 
fundação é que ele iniciou a constru-
ção da casa.

Enquanto eu olhava, de repente 
me dei conta de que a fundação havia 
fi cado quase toda escondida no chão. 
Ninguém jamais saberia de todo o 
planejamento e trabalho duro que 
meu pai tinha feito. Apesar de estar 
quase toda enterrada, nada era tão 
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de alguém nunca cessa. Continua por 
toda a vida.

Ter uma cosmovisão não é opcio-
nal. Toda pessoa tem uma, quer es-
teja ciente disso ou não. Isso sugere 
algumas perguntas que as pessoas 
devem se fazer: Tenho pensado 
sobre a minha cosmovisão? 
Como ela funciona e afeta 
minha vida? Será que ela 
precisa ser reavaliada ou 
modificada? As respostas 
a essas questões exigi-
rão exploração intensa e 
autoexame. Quanto mais 
informação os alunos 
tiverem sobre o que acre-
ditam e que diferença isso faz, mais 
perspicazes serão sobre seus próprios 
problemas e acerca do mundo ao seu 
redor.

Os anos de adolescência e juven-
tude são um momento de incerteza 
espiritual. Esse período de crise mui-
tas vezes leva o jovem a validar ou 
abandonar suas crenças. Muito disso 
é causado por meios de comunicação 
que desafiam os jovens de famílias 
religiosas a reconsiderar quase toda 
a crença que já havia sido firmada. 
Sites de redes sociais, televisão e 
internet os conduzem a reavaliar seus 
laços espirituais, a examinar novas 
opções e a fazer novos compromissos 
enquanto se esforçam para desenvol-
ver uma fé “própria”. Isso é saudável 
e bom! No entanto, se nesse processo 
eles não se estabelecerem ou traba-
lharem a partir de uma cosmovisão 
bíblica, estarão mal equipados para 
viver sua fé cristã em uma sociedade 
secular e pluralista.

Os educadores cristãos devem 
ajudar os jovens a perceber que se 
os seres humanos são incapazes de 
discernir sua própria visão de mundo, 
é improvável que entendam as visões 
de mundo que nitidamente dividem a 
sociedade moderna ou efetivamente 
se relacionem com elas. Isso não é 
adequado para pessoas que desejam 
ser testemunhas persuasivas do evan-
gelho a um mundo hostil e incrédulo.

O mundo está repleto de dissensão 
religiosa e de pluralismo desenfreado, 
por isso os alunos precisam compre-

ender a diversidade de cosmovisões 
que compõem sua cultura. É como 
dirigir em uma grande avenida com 
centenas de saídas para escolher, 
cada uma com coisas novas para 
ver e experimentar, cada uma com 
um destino diferente. A ignorância 
sobre a variedade de cosmovisões 
pode deixar uma pessoa perplexa ou 
sentindo-se desconfiada e ameaçada 
pelas crenças e comportamentos dos 
outros.

Não ajuda o fato de os adultos 
quase nunca falarem sobre visões de 
mundo, muito menos acerca de seus 
prós e contras. Quando foi a última 
vez que você ouviu um sermão sobre 
cosmovisões? Raramente isso vem à 
tona como um tema de discussão em 
torno da mesa da família, no trabalho, 

ou em conversas no pátio da escola. 
Afinal de contas, há coisas mais fá-
ceis para se discutir como dinheiro, 

tempo, esportes ou a última fofoca!

Uma cosmovisão bíblica
A escolha de uma cosmo-
visão é fundamental para 

nossa juventude porque na 
essência de cada cosmo-
visão há uma afirmação 
sobre Deus.2 Deus re-
conheceu a importân-
cia desse conceito e o 
introduziu na narrativa 

de abertura de Sua men-
sagem aos seres humanos, a 

Bíblia. Nesse relato inicial, o Criador 
descreve o mundo recém-criado que 
surgiu por meio do poder ilimitado de 
Sua palavra. E, por meio dessa pala-
vra, Ele também revela o plano divino 
para a vida, uma existência repleta 
de significado como Ele planejou. Os 
cristãos estão corretos em sua crença 
de que as páginas de abertura da 
Bíblia servem como base da revelação 
divina e são vitais para tudo o que se 
segue.

Os começos são importantes. Se 
você perder os primeiros 10 minutos 
de um filme, você pode não ser capaz 
de acompanhar o enredo. Pule as 
primeiras páginas de um livro e há 
uma boa chance de você perder in-
formações importantes. Assim é com 
o Gênesis. Ninguém pode se dar ao 
luxo de ignorar os primeiros capítulos 
do Gênesis. É aqui que o aluno vai 
encontrar a cosmovisão original que 
foi dada a Adão e Eva pelo Criador.

Ao contrário da crença popular, o 
livro de Gênesis não é uma mitologia 
do “era uma vez”. Pelo contrário, “No 
princípio Deus” oferece um vislum-
bre, em primeira mão, de um mundo 
real e da verdade sobre a criação, a 
queda e a redenção. Essas verdades 
fundamentais têm implicações de 
longo alcance. Elas não servem ape-
nas como base para a criação de uma 
cosmovisão verdadeiramente realis-
ta, elas também ajudam os jovens a 
entender por que as visões de mundo 
fazem um mundo de diferença.

Quando você avaliar as cosmovi-

Ninguém pode se dar   

  ao luxo de ignorar 

os primeiros capítulos 

do Gênesis. É aqui que 

o aluno vai encontrar a 

cosmovisão original que 

foi dada a Adão e Eva 

pelo Criador.

6     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 6 : 2 0 14 j a e . adven t i s t . o r g



sões com seus alunos, compartilhe 
com eles a importância das palavras 
de abertura do livro Educação: 
“Nossas ideias acerca da educação... 
[necessitam] de um escopo mais am-
plo, de um objetivo mais elevado.”3 A 
autora passa a explicar que tal visão 
da educação exige o reconhecimento 
de três princípios importantes:

• Discernir “o propósito de Deus” 
na criação da humanidade.

• Entender “a mudança na condição 
humana” como resultado do pecado.

• Aceitar o “plano de Deus para 
cumprir” Seu propósito para a huma-
nidade.4

A conclusão oferecida é a de que 
esses princípios básicos não são 
apenas “o objeto da educação” 
e “a obra da redenção”, mas 
também “o grande objetivo 
da vida”.5 O uso dessa 
excelente descrição de 
um mundo bíblico lhe 
dará a oportunidade 
de ajudar a próxima 
geração de adventistas 
a apreciar e valorizar o 
conselho divino que foi 
dado à nossa igreja.

Uma cosmovisão definida
Em 2006, fiz uma cirurgia em 

ambos os olhos. Após a catarata ser 
removida e as lentes intraoculares te-
rem sido inseridas, fiquei muito feliz 
ao descobrir que minha visão estava 
muito mais nítida, as cores eram mais 
brilhantes, tudo era mais distinto 
e pude mais uma vez ler as letras 
pequenininhas e decifrar os sinais de 
trânsito. Isso pode ser comparado ao 
que a cosmovisão deve fazer.

A cosmovisão, que literalmente 
significa “uma maneira de ver”, é o 
fator determinante na forma como 
pensamos e agimos. Ela pode ser 
comparada a um par de óculos que 
usamos para tentar ver as coisas com 
clareza e dar sentido ao que está lá 
fora. Ela nos ajuda a obter uma “pers-
pectiva geral”. Em outras palavras, 
fornece uma perspectiva pessoal 
sobre a vida, moldando a forma como 
percebemos e interpretamos a realida-
de. Alguém apropriadamente descre-

veu cosmovisão como as dobradiças 
sobre as quais giram todo o nosso 
pensar e fazer cotidiano.

Os seres humanos não podem viver 
sem a orientação e guia que uma 
cosmovisão oferece. Eles precisam 
de algum tipo de raciocínio para 
viver, um mapa mental que os ajude a 
navegar pelo mundo de modo eficaz. 

Todos nós já estivemos em um shop-
ping ou em um hospital onde vimos 
um mapa com uma grande estrela 
vermelha com as seguintes palavras: 
Você está aqui! O mapa nos ajuda 
a nos orientar, a obter a perspecti-
va correta. Quando perguntaram a 
Helen Keller se havia algo pior do que 
ser cega, ela sabiamente respondeu: 
“Sim, ter visão, mas não enxergar.”6 E 
Salomão acrescenta de modo con-
tundente: “Por falta de visão, o povo 
vive sem freios” (Provérbios 29:18, 

Versão Católica). A cosmovisão 
permite que tanto jovens quanto 
idosos façam distinção entre o que 

é real e duradouro e o que é 
trivial e fugaz. Em um sentido 
mais amplo, ela ressalta o que é 
imprescindível e como tudo se 

relaciona com isso.

Um canteiro de obras
Depois de ter pesqui-

sado o significado e a 
importância de uma 
cosmovisão com seus 
alunos, é hora de eles 
responderem a algu-

mas perguntas básicas: 
Como você descreveria sua cosmo-
visão? Você acha que ela reflete uma 
perspectiva cristã ou mundana? Ela 
é válida e verdadeira? Como você 
sabe? Tais perguntas podem ajudá-los 
perceber que lidar com sua cosmovi-
são pode ser bastante desafiador.

Há alguns meses, eu estava dirigin-
do pela cidade onde moro e notei uma 
placa perto de um canteiro de obras: 
“Cuidado – Homens Trabalhando.” 
Isso me fez lembrar de que a vida 
cristã também é um canteiro de obras, 
um lugar em que o trabalho duro e 
mudanças significativas estão sem-
pre ocorrendo. Isso também é válido 
quando se trata do desenvolvimento 
de uma cosmovisão. Como regra 
geral, esse processo ocorre ao longo 
da vida no meio de conflito espiritual, 
ambivalência ou forte oposição. Essas 
são razões pelas quais nossa juventu-
de precisa saber que uma cosmovisão 
bíblica é uma parte essencial de seu 
equipamento de sobrevivência no 
cenário espiritual de hoje.

Avaliar as  

   implicações 

espirituais da 

cosmovisão de alguém 

em uma sociedade que 

está inundada com 

perspectivas seculares 

é crucial e desafiador. 

A exposição à filosofia 

da falsa espiritualidade 

pode sutilmente desviar 

até mesmo cristãos 

comprometidos.
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Avaliar as implicações espirituais 
da cosmovisão de alguém em uma 
sociedade que está inundada com 
perspectivas seculares é crucial e 
desafiador. A exposição à filosofia da 
falsa espiritualidade pode sutilmente 
desviar até mesmo cristãos compro-
metidos. Se não estivermos constan-
temente em estado de alerta, o cerne 
da religião redentora, “Jesus Cristo, 
e Este, crucificado” (1 Coríntios 2:2)7 
pode facilmente desaparecer nas 
sombras.

Como educador adventista, que 
medidas você pode tomar para evitar 
que isso aconteça com seus alunos? 
Para começar, exalte apaixonadamen-
te as vantagens de uma cosmovisão 
cristã. Ajude os alunos a compreender 
que, em contraste com outras cos-
movisões,8 o teísmo cristão é o único 
que corretamente descreve a condição 
humana e defende uma solução que 
seja eficaz e duradoura. Motivo: só o 
teísmo cristão é centrado em Jesus e 
estruturado por Sua Palavra, o co-
ração e a alma da cosmovisão cristã. 
Uma vez que o ateísmo é centrado no 
ser humano e o panteísmo é centrado 
na natureza, demonstre de forma prá-
tica as vantagens da abordagem teísta 
cristã, centrada no Criador. Final-
mente, os alunos precisam ver que o 
teísmo não apenas é verdadeiro, mas 
também funciona melhor no mundo 
real do que qualquer outra opção.

Nos últimos anos, o estudo sério da 
Bíblia tornou-se, aparentemente, me-
nos importante para os membros mais 
jovens da igreja e para os mais velhos 
também.9 Ao contrário dessa tendên-
cia, fundamentar-se nos ensinos da 
Palavra de Deus é uma parte essencial 
do crescimento cristão. Para neutra-
lizar a influência de nossa sociedade 
secular e da natureza humana, os 
professores devem demonstrar que as 
crenças baseadas na Bíblia realmente 
são os blocos de construção sobre 
os quais se apoiam todo o resto. E 
se queremos que os jovens tenham 
uma paixão por testemunhar àqueles 
cujos pontos de vista são diferentes 
dos seus, devemos ajudá-los a ver que 
suas crenças devem ser transformadas 
em ação pelo poder do Espírito Santo.

Montando o quebra-cabeça
Nossos alunos precisam de um 

quadro conceitual que amarre tudo 
e lhes permita compreender a si 
mesmos, seu mundo e o lugar que 
ocupam nele. Se eles são religiosos ou 
não, todos querem saber a razão de 
sua existência. O desejo de compreen-
der o significado da vida aqui e agora 
e a expectativa de uma vida futura 
fazem parte da composição moral 
de cada pessoa. Eles desejam uma 
construção filosófica que sintetize 
suas esperanças e crenças, que os tire 
da fragmentação e os conduza para a 
integração. Em vez de focar aleatoria-
mente em fragmentos aparentemente 
desconexos da realidade, eles querem 
uma imagem do todo, ajudando-os a 
lidar com a complexidade e mudança. 
Assim como as peças de um quebra-
-cabeça são praticamente impossíveis 
de se reunir sem a imagem completa 
que vem na tampa da caixa, as muitas 
peças da vida não fazem sentido 
sem algum tipo de tema unificador. 
Esse quadro é uma cosmovisão, uma 
forma sistemática de ver como tudo 
se encaixa.

Uma visão de mundo não deve 
ser considerada, no entanto, apenas 
como um conceito acadêmico ou um 
processo copiar e colar. Ela engloba 
uma busca apaixonada e intensa por 
respostas a questões profundamente 
pessoais com as quais todo mundo 
luta, um desejo de alcançar um propó-
sito e direção. Uma cosmovisão deve 
servir como uma visão abrangente 
da vida, bem como uma visão para a 
vida. Ela é a base da compreensão do 
todo da realidade, envolvendo Deus, 
o Universo e nós mesmos.

Como filosofia de vida, uma 
cosmovisão pergunta e responde às 
questões que lidam com os assuntos 
fundamentais da existência. O anjo do 
Senhor perguntou a Hagar: “De onde 
você vem? Para onde vai?” (Gênesis 
16:8, NVI). Uma terceira questão está 
contida nas duas primeiras: “Por que 
você está aqui?” Se o Senhor dese-
java uma resposta a essas perguntas 
de uma serva fugitiva, assustada, no 
meio de um ermo desolado, então 
certamente Ele não espera menos 

de nós hoje. Assim como Ele queria 
que Hagar soubesse que sua vida iria 
afetar uma grande “multidão” de pes-
soas, da mesma forma Ele deseja que 
nossos alunos saibam que a vida deles 
realmente pode fazer a diferença!

A referência suprema
Como vimos, a cosmovisão é um 

conjunto de crenças básicas que uma 
pessoa aceita como verdade. Muitas 
vezes, essas perspectivas podem ser 
tão internalizadas que se tornam em 
grande parte inquestionáveis. Mas 
se uma cosmovisão tem pressupos-
tos defeituosos ou imprecisos (seus 
elementos primários), então a forma 
como alguém interpreta e avalia a 
vida a partir dela será falha. É como 
dirigir pela estrada e, de repente, ver 
uma placa que indica que você está 
indo pelo caminho errado.

Quando as pessoas estão viajan-
do em um território desconhecido, 
contam com a ajuda de mapas (ou de 
um GPS) que elas acreditam serem 
precisos e exatos. É também impe-
rativo que seu mapa de vida, sua 
cosmovisão, seja confiável, refletindo 
com precisão a forma como as coisas 
realmente são. Do contrário, os resul-
tados podem ser devastadores e mor-
tais! Isso se tornou evidente alguns 
anos atrás quando um empresário de 
São Francisco morreu porque usou 
um mapa virtual que não conseguiu 
apontar os perigos de certa estrada no 
inverno. Mapas físicos e uma cosmo-
visão consolidada desempenham um 
papel importante em nossa vida.

Infelizmente, nem todos os mapas 
são igualmente confiáveis. Na verda-
de, alguns são totalmente errôneos, 
como as antigas produções cartográ-
ficas que mostravam a Terra como 
se fosse plana! Deve ser mostrado 
aos alunos que muitas culturas estão 
imersas no naturalismo ou em outras 
cosmovisões não cristãs. Portanto, 
estão em rota de colisão com o teísmo 
bíblico. Isso evidencia uma premissa 
subjacente à cosmovisão teísta: ela 
estabelece a autoridade bíblica como 
normativa e confirma a integridade e 
a confiabilidade da Bíblia.

No entanto, as cosmovisões são 
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geralmente absorvidas dos pais, 
da família e da cultura ao redor e 
comumente estruturadas logo cedo 
na vida. Cada cultura ou religião, 
instintivamente, assume que sua pers-
pectiva de vida é a correta. Assim, ela 
é transmitida de geração a geração 
como oráculos sagrados. A verdade 
é que a maioria das pessoas simples-
mente abraça a cosmovisão com a 
qual cresceu e isso nem sempre é uma 
boa coisa!

Mas, ao contrário das gerações 
anteriores, os jovens de hoje são, em 
grande parte, moldados pela visão de 
mundo predominante nos meios de 
comunicação populares. A televisão, 
os vídeos, os filmes e a internet são 
recursos cada vez mais importantes 
para a construção de uma cosmovi-
são para a geração mais jovem. As 
“guerras culturais”, que se tornaram 
uma questão tão divisiva na socie-
dade ocidental, são na realidade um 
conflito de cosmovisões. Inclusive 
membros de uma mesma família são 
levados em direções opostas por in-
fluências que vêm de casa, da sala de 
aula, do local de trabalho e da igreja. 
Os acalorados debates sobre ques-
tões morais, sociais e políticas que 
inundam os noticiários, na verdade, 
refletem o amplo espectro de cosmo-
visões no mundo de hoje.

É essencial que os jovens cristãos 
tenham um padrão infalível pelo 
qual testar a precisão de sua visão de 
mundo. Eles precisam de um qua-
dro de referência que transcenda o 
raciocínio humano ou sua compreen-
são. A observação pessoal de nossos 
alunos e sua percepção sensorial, 
apenas, não podem determinar com 
certeza absoluta o que é a vida, quem 
são eles, de onde vieram e para onde 
estão indo. Isso ocorre porque o 
conhecimento adquirido a partir de 
seus sentidos e experiências pessoais 
é limitado, fragmentado e pecamino-
samente tendencioso. A Bíblia retrata 
nosso entendimento como míope ou 
“cego”, nossos pensamentos como 
“fúteis e obscuros” e nosso conhe-
cimento “parcial” e incompleto. (2 
Pedro 1:9, Romanos 1:21, 1 Coríntios 
13:9, NVI).10 Todos os fatos possíveis 

de serem reunidos por uma pessoa 
ao longo de sua vida, além de tudo 
o que foi acumulado pelas gerações 
anteriores, não passam de ilustrações 
de alguns princípios. Já que os seres 
humanos são incapazes de coletar 
todos os dados ou definitivamente 
verificar o conhecimento que eles já 
adquiriram, não há certeza de que 
suas conclusões sejam precisas e 
verdadeiras.

Por que o cristianismo afirma que 
a Bíblia é a melhor fonte para uma 
cosmovisão de confiança? Para co-
meçar, é impossível para os humanos 
irem além de sua própria experiência 
limitada, uma fenda insignificante 
na imensidão do Universo, para ter 
acesso a um conhecimento universal 
que seja válido para todos os tempos 
e lugares. Assim, sua maior necessi-
dade é a de instrução vinda de uma 
Fonte que excede seus limites finitos. 
Os cristãos acreditam que um Deus 
infinito, onisciente, lhes dá, em Sua 
Palavra, uma visão de mundo obje-
tiva, com preceitos que são “verda-
deiros e todos igualmente, justos” 
(Salmo 19:9, ARA). Ela é sua garantia 
de que a imagem na tampa da caixa é 
a correta!

A cosmovisão cristã aceita a Bíblia 
como medida divina pela qual tudo 
o mais é julgado. Nossos alunos 

precisam saber se seus credos religio-
sos, tradições religiosas e familiares, 
filosofias seculares, bem como suas 
preferências pessoais e raciocínio 
estão subordinados à revelação de 
Deus. Isso não significa que sua 
capacidade de raciocínio deve ser 
ignorada. Tanto a revelação divina 
quanto a razão humana são essenciais 
para a vida cristã. Por exemplo, uma 
função legítima de sua capacidade de 
raciocínio é a de interpretar e aplicar 
a revelação de Deus.

Uma visão abrangente
No mundo de hoje, o mau com-

portamento é, muitas vezes, visto 
como efeito prolongado da evolução, 
algum tipo de falha interna, karma, 
resultado de um ambiente ruim ou 
talvez algum conceito derivado dos 
anteriores. Ciente da confusão e 
incapacidade humana para resolver 
a verdade sobre o erro, Deus não nos 
deixa tateando no escuro. Ele sabe 
que nossa pecaminosidade nos cega 
para a verdade sobre o mundo e nós 
mesmos. Assim, através da revelação 
divina, Ele ilumina e expande nossa 
percepção sobre a criação, queda e 
restauração da humanidade. Somente 
na cosmovisão teísta existe a moldura 
do grande conflito11 que serve como 
um quadro abrangente para a compre-
ensão de todo o período da história 
humana.12

A cosmovisão cristã reconhece não 
só o alto nível em que o relato bíblico 
coloca os seres humanos em sua cria-
ção, mas também o baixo nível para o 
qual a humanidade tem se afundado 
como resultado do pecado. Tanto a 
dignidade quanto a depravação da 
humanidade são partes integrantes do 
ponto de vista bíblico (veja Romanos 
1:18-25).

Tudo isso implica que a perspec-
tiva correta para o mal é uma parte 
complexa da cosmovisão cristã. Ela 
deixa claro que os seres humanos 
estão em condição decaída, que 
nenhum aspecto da natureza humana 
está inalterado pela queda, nenhuma 
esfera da vida está espiritualmente 
neutra. Pecado significa afastar-se de 
Deus no âmago de nosso ser, o que 

Nossos alunos  

  precisam saber se 

seus credos religiosos, 

tradições religiosas e 

familiares, filosofias 

seculares, bem como 

suas preferências 

pessoais e raciocínio 

estão subordinados à 

revelação de Deus.
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afeta tudo o que pensamos e fazemos. 
Mesmo o mundo natural foi afetado 
pelo pecado humano.

A existência de Satanás e seu papel 
em relação à humanidade são fatores 
importantes na cosmovisão cristã. Do 
Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia reve-
la com clareza a origem misteriosa da 
história, sua continuação e o obje-
tivo final para o conflito entre Deus 
e Satanás. Ver a vida a partir dessa 
perspectiva provê ao jovem cristão 
uma enorme vantagem quando se 
trata de um mundo caótico e confuso, 
onde prospera a maldade, e a bondade 
raramente triunfa.

A cosmovisão cristã reflete a 
realidade: nem tudo está bem com o 
mundo. A presença do pecado é um 
desafio ao caráter e à autoridade de 
Deus, ameaçando a própria exis-
tência da humanidade. No cerne de 
uma cosmovisão bíblica, um conflito 
se trava entre o bem e o mal. Deus 
escolheu expor a natureza do conflito, 
lidar com as questões da controvérsia 
e obter a redenção para a humanidade 
por meio de Jesus Cristo.

É crucial que os educadores adven-
tistas reconheçam claramente que, 
apesar de todas as cosmovisões fa-
zerem as mesmas perguntas básicas, 
elas estão infinitamente separadas em 
suas respostas. É importante ajudar 
os alunos a abraçar a Resposta final: 
Jesus Cristo que, como criador, reden-
tor e rei vindouro é a própria essência 
da cosmovisão bíblica.
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NOTAS E REFERÊNCIAS
1. Earl Jabay expressa a ideia desta forma: 

“A primeira coisa que um bebê faz quando vem 
ao mundo é estabelecer seu reino. Ele, claro, é o 
rei. Ele é o Número Um. Porque não há ninguém 
maior do que ele, ele está na posição de um deus. 
Os bebês fazem tudo isso em seu primeiro dia 
entre nós” (The Kingdom of Self [Plainfield, N.J.: 
Logos International, 1974], p. 7).

2. Veja, por exemplo, Norman L. Geisler e 
Williams Watkins, Perspectives: Understanding 
and Evaluating Today’s World Views (San 
Bernardino, Calif.: Here’s Life Publishers, 1984), 
p. 15.

3. Ellen G. White, Educação, p. 13.
4. Ibid., p. 14, 15.
5. Ibid., p. 16.
6. Citado em http://www.brainyquote.com/

quotes/authors/h/helen_keller.html
7. Textos creditados à ARA são da versão 

Almeida Revista e Atualizada.
8. Há um consenso geral acerca de três 

cosmovisões primárias: monoteísmo, panteísmo 
e naturalismo (ateísmo). A distinção precisa 
ser feita dentro do monoteísmo que inclui 
o Islamismo, o Judaísmo e o Cristianismo, 
que é geralmente conhecido como o teísmo 
cristão. Não há consenso quanto ao número 
total de visões de mundo. Outras cosmovisões 
comumente conhecidas são Panteísmo, 
Agnosticismo, Deísmo, Niilismo, Politeísmo 
(Neo-paganismo) e a filosofia da Nova Era.

9. De cerca de 60 milhões de americanos 
que “dizem que já fizeram um compromisso 
com Jesus... apenas cerca de três milhões deles 
têm uma cosmovisão bíblica” (David Kinnaman 
e Gabe Lyons, Unchristian [Grand Rapids, 
Michigan: Baker Books, 2007 ], p. 75).

10. Textos creditados à NVI são da Nova 
Versão Internacional da Bíblia Sagrada.

11. O termo usado aqui se refere a o conflito 
que subjaz todos os outros, a rebelião da 
criatura contra seu Criador. Os cristãos veem 
toda ilegalidade e mau comportamento como 
consequência direta da condição pecaminosa do 
homem.

12. Ellen White adverte os educadores a 
ensinar aos alunos a natureza do Grande Conflito 
e seu envolvimento pessoal nesta grande guerra. 
Veja o livro Educação, página 190.
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O 
ano de 2009 marcou o 40º 
aniversário da internet. A 
tecnologia é uma parte da 
vida de quase todos os alunos 

hoje. Em alguns países, o acesso aos 
computadores é um direito e não 
apenas um privilégio. Por exemplo, 
a França fez do acesso à internet um 
“direito humano”. Em julho de 2010, 
também se tornou um direito legal na 

Finlândia. E o Uruguai se tornou, em 
2009, o primeiro país latino-america-
no a oferecer a cada aluno no ensino 
fundamental público um computador 
através do programa “Um Compu-
tador Portátil por Criança”.1 A nova 
cultura, baseada na web, resultou 
em novas maneiras de a pessoa se 
comunicar, socializar-se, aprender e 
se divertir. No entanto, a tecnologia 

on-line compartilha certas caracterís-
ticas negativas:

• Ela pode ser invasiva e pode ser 
difícil evitá-la, sendo que está dispo-
nível em qualquer lugar, a qualquer 
hora.

• Ela pode abranger material 
nocivo, sendo ampla e rapidamente 
disseminado a um grande público. 
Por exemplo, boatos e imagens podem 

O bullying virtual 
em uma sala 

de aula tradicional

3 6 : 2 0 14   •   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     11j a e . a d v e n t i s t . o r g

S U S A N  M .  T A Y L O R



ser postados em fóruns públicos ou 
ser enviados para muitas pessoas ao 
mesmo tempo.

• Ela pode fornecer ao agressor 
um sentimento relativo de anonimato 
e distância da vítima, o que permite 
uma falta de resposta ou de consequ-
ências imediatas.2

Essas características aumentam a 
probabilidade de a internet ser explo-
rada para fins maliciosos, tais como 
o recrutamento de pessoas para todos 
os tipos de cultos e grupos de ódio, a 
distribuição de pornografia (incluindo 
fotos sexualmente explícitas de crian-
ças), dando aos pedófilos acesso a um 
grande número de vítimas jovens, e 
a disseminação do discurso de ódio e 
de intimidação.

Infelizmente, o avanço da internet 
deu origem às mais diversas formas 
de ameaçar, assediar, abusar, insultar, 
intimidar etc. Isso é o que chamamos 
de cyberbullying, a intimidação vir-
tual definida como “dano intencional 
e repetido gerado por meio do uso 
de computadores, celulares e outros 
dispositivos eletrônicos”.3 O bullying 
virtual, que varia de uma enxurrada 
de textos provocativos até grupos de 
websites para assédio sexual, é um 
problema crescente.

Enquanto o cyberbullying pode 
ocorrer separadamente da interação 
real entre agressor e vítima, muitas 
vezes ele acentua o assédio que ocor-
re em parques infantis e corredores da 
escola. O bullying virtual permite que 

os agressores ameacem as vítimas, 
tanto face a face quanto eletronica-
mente. “Quando eu vir você na escola 
amanhã, meus amigos e eu vamos 
bater em você”, diz uma mensagem 
ameaçadora. Mesmo que o bullying 
virtual não produza comportamento 
ativo, sem resultar em machucados 
e ferimentos, ele é psicologicamente 
tão prejudicial para a vítima quanto 
os tipos tradicionais de bullying, em 
virtude do medo e da angústia emo-
cional. 

O bullying virtual tem algumas 
características específicas que devem 
ser consideradas:

• Pode ocorrer 24 horas por dia, 7 
dias por semana e não apenas durante 
o horário escolar.

• Invade a casa da vítima e o es-
paço pessoal, bem como o ambiente 
escolar.

• Muitas vezes, ocorre com alguma 
expectativa de anonimato, uma vez 
que os autores podem usar contas 
temporárias de e-mail, pseudôni-
mos em salas de bate-papo virtual e 
telefones celulares descartáveis para 
mascarar sua identidade.

• Facilita que os espectadores se 
tornem agressores mediante o enca-
minhamento de e-mails, mensagens 
de texto, fotos e participação em 
discussões on-line.

• Pode durar mais tempo e pode 
atingir muito mais que o bullying 
cara a cara: às vezes, espalhando-se 
ao longo de semanas e meses com as 

mensagens sendo armazenadas inde-
finidamente em vários locais virtuais.

• Dificulta a identificação dos 
autores já que eles e seus alvos muitas 
vezes não se encaixam no perfil das 
pessoas que se envolvem no assédio 
moral cara a cara.

• Permite que os agressores intimi-
dem e humilhem outros por meio do 
compartilhamento de e-mails, textos, 
fotos ou vídeos com muitas pessoas 
ao mesmo tempo, o que outros tipos 
de bullying não podem realizar.

• Pode ser invisível aos pais e edu-
cadores que não visitam sites de redes 
sociais ou não sabem como monitorar 
o uso do computador.9

Efeitos nocivos do bullying virtual
Muitas vezes, o bullying é ignorado 

como um rito de passagem esperado 
na infância.10 Frequentemente é dito 
às crianças que são intimidadas para 
elas simplesmente “ignorarem”. No 
entanto, a experiência de ser inti-
midado pode causar danos a longo 
prazo. As vítimas não precisam pa-
decer danos corporais a fim de sofrer 
um trauma psicológico duradouro. O 
bullying é uma tentativa de plantar o 
medo e a autoaversão. Ser alvo repe-
titivo dos danos do bullying destrói 
a capacidade de uma pessoa se ver 
como um indivíduo desejável, capaz e 
eficaz. Isso pode resultar em perda de 
produtividade na escola, bem como 
em distúrbios psicológicos e psicosso-
máticos, além de provocar respostas 
disfuncionais na área social e emo-
cional.11 Por exemplo, transtornos 
alimentares e doenças crônicas têm 
afetado muitos jovens atormentados 
por agressores virtuais.12 O bullying 
virtual tem, inclusive, resultado em 
suicídio.13

Na verdade, os jovens que são 
alvos do bullying virtual na escola 
estão em maior risco de depressão 
do que qualquer um dos agressores 
ou vítimas de bullying tradicional, 
de acordo com uma pesquisa recente 
com alunos do sexto ano ao segundo 
ano do ensino médio realizada por 
pesquisadores do Instituto Nacio-
nal de Saúde.14 Estudos anteriores 
mostraram que os maiores graus de 

Fatos sobre o bullying virtual

• De acordo com o Conselho Nacional de Prevenção do Crime, o bullying virtual afeta quase a 
metade de todos os adolescentes norte-americanos.4

• 85% dos alunos do ensino médio se pronunciaram vítimas de bullying virtual no mínimo 
uma vez.5

• 32% dos adolescentes norte-americanos que usam a internet relataram alguma forma de 
intimidação virtual.6

• A intimidação virtual pode ter seu início logo cedo, no segundo ano escolar. A maior parte 
do bullying virtual, envolvendo alunos do ensino fundamental e adolescentes, é cometida 
por seus colegas.7

• Em um estudo recente, quando os alunos foram questionados por que seus colegas se 
envolviam em bullying virtual, um número surpreendente de 81% disse que era “porque 
eles achavam isso engraçado”.8
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de ensinar aos alunos como Deus 
quer que nos tratemos uns aos outros. 
Assim, devem proporcionar um am-
biente seguro para a aprendizagem. 
Necessitam prevenir o dano emocio-
nal e físico às crianças, que são o ob-
jeto de atenção especial de Deus: “E 
quem receber uma criança, tal como 
esta, em Meu nome, a Mim me rece-
be” (ver Mateus 18:1-5, ARA)17. Essa 
deve ser uma prioridade nas escolas 
adventistas. Portanto, o conhecimento 
da ética virtual é indispensável para 
professores e alunos.

Os administradores devem garantir 
que os professores recebam formação 
na prevenção e nas formas de lidar 
com o bullying virtual. Eles devem 
adotar políticas apropriadas que com-
binem definições claras com sanções 
adequadas.

Programas de prevenção
Um dos programas mais ampla-

mente pesquisados para combater o 
bullying nas escolas é o Programa 
Olweus de Prevenção ao Bullying, que 
foi desenvolvido pela primeira vez no 
início de 1980 na Noruega e na Suécia 
pelo psicólogo Dan Olweus.18 Esse 
programa foi originalmente projetado 
para trabalhar com intervenções em 

três níveis: em toda a escola, em sala 
de aula e individualmente. Os compo-
nentes do programa, que são aplicá-
veis tanto ao bullying virtual quanto 
cara a cara, são os seguintes:

• Escolher uma comissão de coor-
denação.

• Fazer uma avaliação das necessi-
dades.

• Proporcionar o desenvolvimento 
profissional de professores e demais 
funcionários das escolas.

• Criar e aplicar políticas que inclu-
am consequências adequadas.

• Certificar-se do aumento de fisca-
lização nas áreas problemáticas.

• Envolver os pais.
• Combinar a educação em sala de 

aula com a oportunidade de os parti-
cipantes discutirem as preocupações.

• Realizar intervenções individu-
ais que atendam às necessidades das 
vítimas, dos agressores e dos pais de 
ambos os grupos.19

Os adultos devem ser modelo 
de conduta ética e responsável na 
internet. Devem indicar aos alunos 
os perigos on-line e monitorar o uso 
dos computadores da escola para que 
os alunos entendam o que significa 
comportar-se de maneira ética e se 
proteger contra o bullying eletrôni-
co.20

Lidar com as muitas possibilida-
des de bullying virtual e ameaças 
cibernéticas exigirá revisões signifi-
cativas nas políticas da maioria das 
escolas, as quais podem ainda não 
incluir proibições claras de bullying 
tradicional. Deve ser formada uma 
comissão que inclua um membro da 
administração da escola, o conselhei-
ro escolar, um ou mais professores, o 
coordenador de tecnologia, o biblio-
tecário ou especialista em mídia e os 
responsáveis pelos recursos escolares. 
Depois de receber treinamento e de 
ter estudado as políticas de outras 
escolas, a comissão deve estabelecer 
diretrizes específicas para o uso de 
computadores da escola, bem como 
o uso de dispositivos pertencentes ao 
aluno dentro do campus. Devido ao 
rápido desenvolvimento da tecnolo-
gia, as políticas da escola precisam 
ser revisadas com frequência e atu-

depressão ocorreram em adolescentes 
que foram tanto agressores quanto 
vítimas. Os autores do estudo escre-
veram na Revista da Saúde do Ado-
lescente que “ao contrário do assédio 
moral tradicional, que geralmente 
envolve um confronto cara a cara, 
as vítimas cibernéticas não podem 
ver ou identificar seu agressor, como 
tal, as vítimas virtuais podem ser 
mais propensas a se sentir isoladas, 
desumanizadas ou desamparadas no 
momento do ataque”.

É possível que os danos causados 
pelo bullying virtual sejam maiores 
que os danos causados pelo bullying 
tradicional. A comunicação on-line 
pode ser extremamente cruel. Uma 
vez que é distribuída de forma ampla, 
ela é frequentemente irreversível. 
Além disso, a mídia eletrônica facilita 
a formação de “grupo de agressores” 
porque outras pessoas podem pro-
duzir mensagens adicionais de ódio. 
Não há subterfúgio para aqueles que 
são amedrontados pela mídia eletrôni-
ca porque a vitimização é constante e 
repetitiva.15

Finalmente, os alunos podem ficar 
relutantes em denunciar o bullying 
virtual pelo fato de agirem também 
como agressores ou devido à intimi-
dação por parte de outros que faz com 
que temam represálias ou a perda 
do acesso à internet ou do telefone 
celular.16

Os danos causados por discursos 
de ódio e bullying virtual deixam 
claro que professores e pais preci-
sam se tornar mais conscientes desse 
fenômeno e das formas eficazes para 
preveni-los e detê-los. Assim, os ad-
ministradores precisam criar e impor 
políticas escolares abrangentes, bem 
como programas de educação para 
lidar com esse problema preocupante.

As escolas adventistas estão 
comprometidas em proporcionar uma 
educação integral que combina as 
habilidades acadêmicas e sociais. Por 
isso, não podem agir de forma omissa 
devido ao fato de o bullying virtual 
ocorrer fora do horário escolar ou 
usar dispositivos não pertencentes à 
escola (ver quadro). Elas têm tanto a 
responsabilidade legal quanto moral 

Os administradores  

 devem garantir que 

os professores recebam 

formação acerca da 

prevenção do bullying 

virtual e das formas de 

lidar com ele para adotar 

políticas apropriadas 

que combinem 

definições claras com 

sanções adequadas.
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alizadas, se necessário. As políticas 
relativas ao assédio moral devem ser 
abrangentes o suficiente para cobrir 
tanto a intimidação presencial quanto 
a eletrônica.

A Seção de Crimes na Internet e 
Propriedade Intelectual do Departa-
mento de Justiça dos Estados Unidos 
fornece um modelo de Política de 
Uso Aceitável (PUA), que as escolas 
podem adaptar às suas necessidades. 
Essa política inclui informações de-
talhadas sobre o uso seguro e respon-
sável dos computadores e da internet 
e fornece sugestões para a disciplina, 
supervisão e monitoramento.21

A PUA da escola deve ser especí-
fica acerca das seguintes áreas: uso 
adequado de computadores da escola 
e de propriedade do aluno no campus, 
onde e quando as câmeras e disposi-
tivos eletrônicos são permitidos e o 
que acontecerá se um aluno for pego 
usando um dispositivo em um lugar 
ou momento proibido.22

Supervisão e acompanhamento 
eficaz são essenciais para a dissuasão, 
detecção e investigação de incidentes 
de bullying virtual, de modo a con-
duzir a respostas necessárias. Uma 
abordagem eficaz que os professores 
podem usar é analisar com frequên-
cia e de maneira aleatória o arquivo 
histórico do navegador de cada aluno 
sempre que ele usar a internet na sala 
de aula, nos laboratórios de informáti-
ca ou na biblioteca da escola.23

Os colegas mentores podem manter 
um “centro de visitação”. Um lugar 
confortável e descontraído em que 
os alunos tenham condições de falar 
sobre um problema e pedir ajuda para 
encontrar uma solução.

A Lei Federal de Proteção das 
Crianças na Internet (CIPA – 
Children’s Internet Protection Act), 
aprovada pelo Congresso dos Estados 
Unidos, em 2000, e apoiada pela Su-
prema Corte, em 2003, exige que as 
escolas e bibliotecas públicas norte-
-americanas instalem algum software 
de filtragem nos computadores com 
acesso à internet a fim de se mante-
rem elegíveis para o financiamento 
federal.24 Esse software impede o 
acesso ao conteúdo que é considerado 

Questões jurídicas ligadas ao bullying virtual

A Constituição dos EUA garante direitos específicos. A Quarta Emenda proíbe pesquisas 
“não razoáveis” e interdições e a Quinta Emenda estabelece a exigência do devido processo.1 No 
entanto, no cenário educacional, esses direitos se aplicam apenas aos alunos de escolas públicas 
do país. Instituições particulares que oferecem formação da pré-escola ao terceiro ano do ensino 
médio têm muito mais liberdade para conduzir investigações, tomar decisões e suspender ou 
expulsar um aluno. Nos Estados Unidos, as escolas particulares estão sob a alçada dos contratos 
de matrícula e de emprego. Quando um aluno se matricula em uma escola particular, seus pais 
(ou o próprio aluno, se for adulto) e a escola estão vinculados pelas disposições de um contrato 
que faz certas exigências e fornece algumas garantias aos participantes.2 Assim, o contrato de lei 
permite que as escolas mantenham os alunos responsáveis por suas ações.

Tomar uma ação disciplinar contra um aluno que faz algo ilegal fora do horário escolar e fora 
das dependências da escola pode exceder a autoridade normal de uma escola e, potencialmente, 
levar a processos judiciais. Os tribunais norte-americanos analisaram vários dos casos em que 
a escola tomou medidas disciplinares em relação ao bullying virtual ocorrido fora da escola. No 
passado, na maioria dos casos, os juízes norte-americanos pronunciaram-se contra a escola, mas 
alguns já estão decidindo a favor da instituição educacional com base no fato de essas questões 
afetarem a segurança do programa escolar.

Adotar uma Política de Uso Aceitável (PUA) permite que os administradores especifiquem 
exatamente o que constitui uso admissível de tecnologia e de sistemas de computador da escola. 
PUAs constituem documentos legais quando são assinados por ambos, pais e alunos. São assim 
a ligação entre pais e escola (e os próprios alunos, uma vez que tenham idade). Ao adicionar 
uma cláusula que proíbe os alunos de se engajarem em ações perigosas ou abusivas que afetem 
diretamente outro estudante, a instituição ou sua equipe, a escola passa a ter poderes para lidar 
adequadamente com a conduta perigosa ou abusiva. Assim, o impacto do comportamento na 
escola, sua segurança e o bem-estar de seus funcionários e alunos é o que desencadeia a autori-
dade da escola e não o fato de as ações terem ocorrido em um computador da escola durante o 
horário escolar.

O fato de ocorrer um incidente, não importa o quão trágico, não significa automaticamente 
que a escola é responsável. A lei impõe um dever legal sobre professores e escolas para garantir 
a segurança e o bem-estar dos alunos sob seus cuidados. Infelizmente, não existe uma fórmula 
clara para estabelecer quando é devida uma obrigação de responsabilidade. No entanto, existem 
dois fatores importantes relacionados à previsibilidade e à proximidade razoável. Por exemplo, 
a escola tem o dever de tomar medidas positivas para manter os alunos seguros de riscos razoa-
velmente previsíveis. Um tribunal pode considerar negligência se ela não conseguir fazê-lo. Não 
é exigido da escola, porém, que garanta que uma ofensa não ocorra.3 Educadores profissionais 
têm a responsabilidade de supervisionar os alunos e utilizar seu conhecimento e sabedoria para 
antecipar e prevenir a ocorrência de problemas. Assim, é esperado mais cuidado por parte dos 
professores do que, digamos, dos monitores ou secretários da escola (a menos que seja o único 
supervisor de um grupo de crianças).

As leis em outros países podem ser diferentes da legislação dos Estados Unidos. Para ter mais 
informação, consulte os estatutos locais ou procure aconselhamento jurídico de alguém que se 
especializou em direito dos contratos e da escola.
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impróprio para os alunos por meio do 
bloqueio de sites ou do monitoramen-
to de conteúdo. Instituições privadas 
também devem instalar esses filtros 
em computadores da escola. No en-
tanto, a supervisão de adultos ainda é 
necessária, pois os alunos com maior 
conhecimento de tecnologia podem 
encontrar caminhos alternativos e 
burlar a filtragem do software.25

É necessária uma abordagem pre-
ventiva para gerenciar o uso da internet 
pelos alunos. Ela deve concentrar-se 
fortemente em proteger os alunos 
mais novos, permitindo-lhes o acesso 
apenas a sites que foram aprovados 
previamente, com supervisão adulta 
e uma comunicação aberta e trans-
parente. No nível do ensino médio, 
a estratégia deve se concentrar em 
padrões e acompanhamento técnico 
eficaz para garantir a prestação de 
contas. Os principais componentes 
de uma abordagem preventiva devem 
incluir: incorporar o uso da internet 
no currículo, ter política clara e bem 
comunicada de acesso à web, além de 
supervisão e acompanhamento por 
adultos e colegas.26

A escola também pode ajudar a 
facilitar programas de extensão e 
educação aos pais e à comunidade 
por meio de boletins informativos e 
workshops.27 As informações devem 
incluir um resumo das preocupações, 
como prevenir e detectar o bullying 
virtual e como intervir se as crianças 
forem vítimas; jurisprudência atual 
sobre bullying virtual; consequências 
legais de assédio eletrônico dentro 
e fora do recinto escolar, incluindo 
estratégias para fortalecer aqueles 
que se mostram passivos diante do 
bullying. Ter recursos disponíveis 
on-line e na secretaria da escola pode 
ser útil para os pais que, de outra 
forma, não têm como saber a quem 
se dirigir para obter informações e 
assistência.

Assistência aos colegas
Muitos conselhos de segurança 

eletrônica dados aos jovens giram 
em torno da necessidade de contar a 
alguém sobre o que está acontecendo 
com eles. No entanto, para muitos 

jovens, contar a um adulto, seja ele 
um dos pais, um tutor ou professor, 
é uma possibilidade assustadora e 
constrangedora. Programas para 
assistência aos colegas fornecem uma 
maneira para os jovens buscarem a 
ajuda de que necessitam conversando 
com colegas que entendem os proble-
mas e são capazes de apoiá-los em um 
ambiente não ameaçador e seguro.

O programa de assistência aos 
colegas tem sido frutífero em reduzir 
o bullying tradicional e os conflitos 
interpessoais dentro das escolas e 
deve ser acatado em uma abordagem 
preventiva contra todos os tipos de 
bullying.28 Por meio da assistência aos 
colegas, os estudantes mais velhos 
podem ajudar a mudar a visão que 
alunos do ensino fundamental têm so-
bre o assédio ou maus-tratos, incenti-
vando-os a participar no desenvolvi-
mento de soluções que promovam o 
respeito e a aceitação mútuos.

Os mentores vão precisar de 
treinamento antes que possam tra-
balhar com as crianças mais jovens. 
A formação dos mentores deve se 
concentrar em familiarizar os par-
ticipantes com as questões variadas 
relacionadas ao bullying incluindo o 
bullying virtual, bem como uma com-
preensão de como telefones celulares, 
redes sociais, mensagens instantâneas 
e outras ferramentas podem perfei-
tamente ser veículos de intimidação 
dos jovens. Ao usar recursos como a 
dramatização, os orientadores podem 
ajudar o aluno mentor a desenvolver 
empatia para com aqueles que foram 
vitimados. Os colegas mentores 
desenvolvem um processo de roteiro 
claro, mas flexível, que eles podem 
seguir com os jovens que precisam de 
apoio para garantir que recebam uma 
experiência consistente e apropriada 
quando buscarem ajuda.

A assistência aos colegas pode ser 
bem-sucedida de várias maneiras, 
dependendo das necessidades do mo-
mento. Por exemplo, durante sessões 
individuais, um mentor do ensino 
médio se encontra com uma vítima 
do ensino fundamental para oferecer 
apoio e ajuda. Ou alunos do ensino 
médio podem regularmente conversar 

informalmente com grupos de alunos 
do ensino fundamental no refeitório 
durante o almoço. Alguns alunos do 
ensino médio também podem orga-
nizar uma apresentação formal para 
pequenos grupos de alunos do ensino 
médio. Finalmente, alunos do ensino 
médio podem apresentar peças tea-
trais para os alunos mais jovens nos 
auditórios ou refeitórios. Os colegas 
mentores podem trabalhar individual-
mente com os alunos ou com peque-
nos grupos utilizando dramatizações 
para discutir segurança e responsabi-
lidade na internet.

Os colegas mentores também po-
dem manter um “centro de visitação”, 
um lugar confortável e descontraído 
onde os alunos podem falar sobre um 
problema e pedir ajuda para encontrar 
uma solução. É mais fácil para os 
alunos conversarem com um mentor 
nesse tipo de ambiente, pois propor-
ciona um maior nível de privacidade.

Boletins ou jornais escolares po-
dem servir como ferramentas valiosas 
aos colegas mentores para ajudar a 
diminuir o bullying virtual. Esses 
meios de comunicação internos pode-
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riam ter uma coluna com conselhos 
úteis aos alunos que anonimamente 
apresentarem seus problemas.

Conclusão
A escola adventista deve ser um lu-

gar onde os alunos possam aprender a 
respeito de Cristo e a se preparar para 
a vida em um ambiente seguro e aca-
demicamente estimulante. A escola 
pode usar a web para ajudar os alunos 
a expandir seu mundo e aprender de 
maneiras divertidas. Mas a escola 
também é um lugar em que os alunos 
são vulneráveis ao bullying virtual e a 
outras formas de vitimização. O fato 
de os telefones celulares irem a qual-
quer lugar com seus donos faz com 
que os alunos sejam potencialmente 
um alvo contínuo de vitimização.

Tal como acontece com outras 
formas de intimidação física ou emo-
cional, as escolas devem combinar 
conhecimento e política escolar atu-
alizada regularmente com educação, 
formação moral, ensino e exemplo 
da regra áurea para evitar perdas aos 
alunos devido a todos os tipos de 
bullying, incluindo o bullying virtual.
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C
erca de trinta anos atrás, quan-
do eu era um professor muito 
jovem, em começo de carreira, 
acreditava saber o sufi ciente 

para ensinar. Sentia-me “singular”. 
Ensinar inglês no ensino médio era 
um dom pessoal. Eu tinha paixão e 
considerava-me preparado. Gostava 

eu poderia melhorar em sala de aula 
e que realmente precisava descobrir 
algumas estratégias úteis para mim e 
meus alunos.

Na metade de meu primeiro ano 
de ensino, decidi fazer algo acer-
ca daqueles pedaços de papel que 
voavam pelo ar em minha sala de aula 

D O U G L A S  J O N E S

uma 
refl exão 
pessoal

dos alunos e sabia o que era neces-
sário fazer em sala de aula. À época, 
quando surgiu o assunto de gestão de 
sala de aula, realmente não dediquei 
muito tempo a conhecê-lo, embora eu 
tivesse a noção incômoda, mas super-
fi cial, de que realmente havia algo a 
aprender nessa área. Acreditava que 

Gestão de 
sala de aula 
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do último ano do ensino médio. Tive 
uma boa ideia. Expliquei aos meus 
alunos que a única razão aceitável 
para um papel voar em sala de aula 
era se ele fosse arremessado na lixei-
ra. Estabelecemos a política de que, 
se qualquer papel voador não caísse 
na lixeira, o último a tocá-lo teria 
a nota de participação dele (sim, eu 
disse dele) reduzida em cinco pontos 
para cada ocorrência. Meus alunos 
acharam que poderiam conviver com 
essa regra. Por alguns dias, nem um 
único pedaço de papel voou pelo ar. 
Mas nos dias seguintes, demonstra-
ções espetaculares de papéis lançados 
em meio a brincadeiras diminuíram 
a nota de muitos alunos (rapazes) em 
direção ao extremo inferior da escala 
de classificação de notas.

Enquanto todo mundo se divertia 
muito em minhas aulas de inglês, 
percebi que tinha apenas uma vaga 
ideia de um plano eficaz de gestão de 
sala de aula. Além disso, não havia 
assumido o compromisso de criar um 
plano de gestão. Àquela altura, havia 
conquistado a atenção e simpatia de 
alguns dos meus colegas de ensino 
e meu diretor até sugeriu que eu 
participasse de um seminário sobre o 
assunto.

Logo descobri que precisava de-
senvolver meu próprio estilo e plano 
de gestão. Ainda precisava descobrir 
como levar os adolescentes, todos 
eles, a progredir com um mínimo de 
brincadeira, agitação e interferência 
nas aulas de inglês.

Teoria e prática
Alguns anos mais tarde, no pri-

meiro dia de aula de meu estudo de 
doutorado, o professor fez perguntas 
sobre o ensino da escrita: “Sua teoria 
corresponde à sua prática?”, “Sua 
prática corresponde à sua teoria?” 
Planejei usar esses questionamentos 
para estabelecer um plano de gestão 
pessoal em sala de aula. Como profes-
sores, temos desenvolvido planos ar-
ticulados ao conhecimento que temos 
sobre os jovens? Nossas estratégias de 
gestão de sala de aula se desenvolvem 
de acordo com nosso conhecimento e 
teoria baseados em pesquisa sobre o 

desenvolvimento físico e intelectual 
dos jovens? Será que nossa com-
preensão acerca das necessidades, 
capacidades e interesses dos alunos 
está alinhada ao objetivo de manter a 
ordem e a disciplina em sala de aula?

Teoria e prática devem apoiar-se 
mutuamente. Um esquema eficaz 
de gestão de sala de aula precisa ser 
desenvolvido a partir do que os pro-
fessores conhecem sobre seus alunos 
e sobre si mesmos. Se eu identificar 
que meus alunos são mais capazes de 
processar sua compreensão da aula 
fazendo perguntas, eu preciso incluir 

conversa em sala de aula e outros que 
ficam absolutamente à vontade com a 
desordem.

Algumas salas de aula são mo-
delos de precisão, com fileiras de 
carteiras bem ordenadas e todas as 
palavras no quadro de avisos estão 
exatamente bem alinhadas, enquanto 
outras salas de aula são compos-
tas de redemoinhos e turbilhões de 
mobília, aparentemente organizadas 
pelo Chapeleiro Maluco durante um 
terremoto. Os quadros de avisos têm 
cores berrantes e palavras em fontes 
modernas, grampeadas em ângulos 
estranhos. Gosto de ir a salas de 
aula do ensino fundamental cheias 
de maquetes, paredes com palavras, 
gaiolas de hamsters, mudas de tomate 
e mesas juntas. Também gosto de ver 
salas de aula do ensino médio cheias 
de cartazes coloridos, trabalhos dos 
estudantes, prateleiras com livros 
novos e brilhantes (não rasgados, 
amarelados nem doados por servi-
ços comunitários), vitrines cheias de 
estrelas do mar e ninhos de aves. Isso 
desperta minha curiosidade e me fala 
da empolgação da aprendizagem. O 
ambiente de sala de aula é muitas 
vezes um elemento esquecido ao esta-
belecer um plano de gestão pessoal de 
sala de aula.

O ambiente da sala de aula
Onde fazemos o que devemos fazer 

precisa sempre ser considerado. Será 
que nosso conhecimento sobre as 
inteligências múltiplas afeta a manei-
ra como construímos o ambiente da 
sala de aula? Se minha sala de aula é 
estimulante e criativa, meus alunos 
estarão mais propensos a aprender 
com a mente e o coração abertos? Se 
a sala de aula é organizada e arru-
mada, os alunos vão ser mais incli-
nados a abraçar esses atributos e agir 
em conformidade com eles? Essas 
considerações formam uma peça do 
quebra-cabeças que é a gestão da sala 
de aula.

E, acredite ou não, é crucial a 
forma como preenchemos o espaço de 
nossas salas de aula com os alunos. 
Sim, estou falando da disposição dos 
alunos nas carteiras. Saber ‘quem’ 

Como forma de  

  administrar o 

comportamento de 

aprendizagem dos 

alunos, a disposição das 

carteiras cria inúmeras 

possibilidades de 

trabalho em pequenos 

grupos, bem como 

aprendizagem em pares.

uma sessão de perguntas-e-respostas 
no meu plano de aula do dia. E, por 
experiência própria, aprendi que pre-
ciso pensar sobre que atividades serão 
necessárias para cada uma das classes 
de meu dia e tentar alternar aulas de 
alto impacto, aulas com lições que 
exigem energia extra do professor, 
com outras aulas mais calmas, com 
lições de baixo impacto.

Dito isso, sei que sempre haverá 
coisas novas para aprender sobre 
como gerir eficazmente uma sala re-
pleta de jovens. Li muito sobre isso e 
observo as expectativas e estratégias 
dos meus colegas. Conheço professo-
res que acham que deve haver pouca 
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deve estar ‘em qual lugar’ é crucial 
para o plano de gestão que tenho 
desenvolvido ao longo dos anos. 
Claro, existem diferentes estratégias: 
(1) organizar os alunos em ordem al-
fabética pelo sobrenome (ou primeiro 
nome), (2) separar os alunos que são 
propensos a falar uns com os outros, 
(3) combinar os alunos com habili-
dades e experiências diferentes em 
pequenos grupos e (4) aproximar os 
alunos de acordo com suas notas, o 
que não recomendo (apesar de essa ter 
sido uma experiência de construção 
de identidade para mim durante meu 
primeiro ano do ensino médio).

O arranjo da sala e a colocação dos 
alunos é muito parecido com uma 
coreografia de dança. É um método 
eficaz de gestão que permite que 
você, como professor, tire o melhor 
(ou minimize o pior) na personalidade 
de seus alunos e nas combinações de 
temperamento. Como forma de admi-
nistrar o comportamento de aprendi-
zagem dos alunos, a disposição das 
carteiras cria inúmeras possibilidades 
de trabalho em pequenos grupos, 
bem como aprendizagem em pares. 
Gosto de pensar que isso ressalta o 
sentimento de pertencimento de um 
aluno. De qualquer forma, acho que 
um mapa de carteiras que organiza 
os alunos a fim de que eles tenham 
melhores condições de aprendizagem 
contribui fortemente para me ajudar 
a administrar minha sala de aula. 
Modificar a disposição dos alunos em 
sala a cada três ou quatro semanas 
garante que os alunos interajam com 
uma variedade de pessoas.

Procedimentos em sala de aula
Embora o ambiente seja importan-

te, procedimentos bem pensados em 
sala de aula são ainda mais vitais no 
estabelecimento de um plano de gestão 
bem-sucedido. As melhores salas de 
aula do ensino fundamental tiram pro-
veito do procedimento. Professores 
do ensino fundamental sabem que 
seres humanos são criaturas de hábito 
e que reforçar padrões de compor-
tamento pode fazer com que o dia 
seja mais suave. Os professores que 
criaram um método para obter a 

atenção de seus alunos, seja batendo 
palmas, levantando a mão ou tocando 
um pequeno sino, estão no caminho 
de garantir que a aprendizagem ocor-
ra porque os alunos sabem o que se 
espera deles e não desperdiçam tempo 
precioso.

Mas os procedimentos de sala de 
aula devem ser ensinados. Você não 
pode esperar que seus alunos adivi-
nhem suas intenções, você tem que 
incorporar os procedimentos na lição 
a ser ensinada. Por exemplo, antes da 
aula de educação física, você diz a 
seus alunos da terceira série para se 

procedimento, que é o que faz o plano 
de gestão da sala de aula funcionar de 
forma eficaz.

Os alunos geralmente respondem 
positivamente a procedimentos de 
rotina, uma vez que essas estratégias 
foram estabelecidas. Geralmente, eles 
gostam de saber o que se espera deles 
e quando as coisas vão acontecer. 
Muitos professores, especialmente no 
ensino fundamental e médio, acham 
que o início de cada período de aula 
é um momento crucial para a criação 
de um ambiente de aprendizagem.

Quando os alunos entram em sala 
de aula, os professores têm um proce-
dimento a fim de colocar os alunos di-
retamente no modo de aprendizagem. 
Alguns professores chamam esse 
método de trabalho da campainha 
(porque é um trabalho que começa 
quando a campainha toca) ou de o 
trabalho da lousa (porque uma tarefa 
curta está escrita na lousa). Qualquer 
que seja o procedimento que funcione 
para você, eu o encorajo a considerá-lo 
valioso para envolver seus alunos 
imediatamente no trabalho de classe 
do dia.

Esse simples trabalho da campai-
nha ou trabalho da lousa pode intro-
duzir a lição do dia ou pode ser uma 
atividade permanente, realizada todos 
os dias. Se sua aula de geografia vai 
falar sobre hidrovias, você pode pedir 
a seus alunos para descreverem por 
escrito como eles acham que seria 
passar por cima das Cataratas de Foz 
do Iguaçu ou desenharem uma figura 
de um lago que sua família visitou 
no ano passado. O objetivo dessa 
tarefa é fazer com que seus alunos se 
assentem e pensem sobre a próxima 
lição. Mesmo que ainda não estejam 
imersos na aula, essa é uma forma de 
levá-los afetivamente (e eficazmente) 
nesse rumo.

Um procedimento de trabalho da 
campainha que usei quando lecionei 
inglês no ensino médio foi a pro-
dução de um texto diário, curto e 
escrito de forma rápida. Os alunos 
sabiam que durante cada período eles 
teriam 10 minutos para escrever uma 
página inteira sobre qualquer tema 
que escolhessem. (Muitas vezes, eu 

Estabelecer seu  

  próprio plano de 

gestão de sala de aula 

depende de coordenação 

e equilíbrio de muitas 

tarefas e pode ocorrer ao 

longo de vários anos.

alinharem e para não conversarem no 
corredor a caminho do ginásio. No 
entanto, eles começam a conversar 
em voz alta antes de ter completado 
sete ou oito passos pelo corredor e 
você começa a receber olhares feios 
de outros professores enquanto passa 
pelas salas de aula. Esse momento é 
uma oportunidade de aprendizado 
para ilustrar o que você quer dizer 
quando fala: “Não conversem no 
corredor a caminho do ginásio.” Você 
encaminha os alunos da terceira série 
de volta para a sala de aula, lembra-
-lhes do que significa não conversar 
e tenta novamente. Você pode ter 
que encaminhá-los de volta para a 
sala de aula mais algumas vezes, mas 
assim está ensinando uma importante 
lição de obediência e decoro. Você 
ensinou-lhes o significado do que 
disse e que você diz o que quer dizer. 
Além disso, você está ensinando o 
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escrevia um tópico na lousa para que 
eles começassem.) Eles sabiam que a 
cada dia teriam que preencher todas 
as linhas de sua página do caderno 
ou não iriam receber os cinco pontos 
atribuídos para essa tarefa. Completar 
cada linha no tempo de 10 minutos 
foi o que mais exigiu “ensino”. Mas 
a repetição, dia após dia, finalmente 
entrou na cabeça deles e quase todos 
os alunos foram capazes de completar 
essa tarefa, que transcorria de forma 
suave para o tema do dia.

Planos de ação
Outro elemento de plano de gestão 

de sala de aula envolve a montagem 
de um acúmulo de atividades para 
usar como uma esponja a fim de 
absorver o tempo extra. Cada profes-
sor já teve os estranhos 15 minutos de 
tempo no final de uma aula, ou pro-
jeto, quando ele precisava de alguma 
atividade para estimular o interesse 
dos alunos e redirecionar sua energia. 
Ao longo dos anos, à medida que eu 
tentava ajustar meu próprio plano de 
gestão de sala de aula, coletei uma 
série de atividades esponja para pre-
encher as lacunas de tempo e impedir 
que meus alunos tivessem muito tem-
po desestruturado, evitando que isso 
levasse a brincadeiras e desordem 

geral, o que pode desfazer qualquer 
aprendizado que adquiriram na aula 
daquele dia.

Dar a meus alunos mais dedicados 
uns 10 ou 15 minutos extra para ler 
de forma independente funcionava 
bem; no entanto, esses alunos eram 
a exceção. Mais frequentemente, eu 
percebia que ter uma reserva de jogos 
de palavras e quebra-cabeças à mão 
para distribuir me oferecia uma ativi-
dade que se encaixava facilmente em 
um curto período de tempo e comple-
mentava o plano de aula diariamente. 
Professores de geografia, matemática 
e ciências podem criar atividades 
similares que reforçam o vocabulário 
em suas disciplinas, bem como outras 
atividades específicas de conteúdo 
curto.

Estabelecer seu próprio plano de 
gestão de sala de aula depende de 
coordenação e equilíbrio de muitas 
tarefas e pode ocorrer ao longo de vá-
rios anos. Todo esse plano de gestão é 
uma dinâmica progressiva. O que pa-
rece ser fácil para alguns professores, 
para outros pode exigir mais tempo 
e muito mais experiência em sala de 
aula. Mas o conceito-chave aqui é o 
plano/planejar (tanto como substanti-
vo ou verbo). Para ter o substantivo, 
você tem que ativar o verbo.

Ao considerar o ambiente de sala 
de aula e seu procedimento, e tam-
bém as nossas expectativas e as dos 
alunos, nós, professores, podemos 
articular um plano de ação que torne 
a gestão da sala de aula um elemento 
natural e agradável em nossa realida-
de escolar.
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N
o planeta Terra, a competição 
é um fato inevitável da vida. 
Desde o berço até à velhice, 
na política, nos negócios, na 

escola, nos esportes e na conversação 
diária, o ser humano vive em contí-
nua competição. Competimos por no-
tas na escola, por empregos, posição 
social, amizade, dinheiro, poder, e 
competimos também nos vários tipos 
de esportes. As virtudes e os vícios 
da competição têm sido debatidos 
por séculos, e ainda hoje as pessoas 
buscam a opinião de especialistas 
que apoiam suas conclusões   sobre o 
fato de a competição ser benéfi ca ou 
prejudicial.

Os inúmeros benefícios derivados 
de se praticar esportes têm sido bem 
documentados: desenvolvimento das 
habilidades físicas, lições de virtude, 
desenvolvimento do caráter, autodis-
ciplina, trabalho em equipe, auto-
confi ança, cooperação etc. Quando 
praticado da forma correta, o esporte 
pode proporcionar uma experiência 
agradável e benéfi ca. A alegria de 
colaborar com outros jogadores rumo 
a um objetivo comum, durante o qual 

parte dos torcedores, combinado com 
incentivos antiéticos e pagamentos 
aos jogadores, concessão de créditos 
acadêmicos para patrocinar o curso 
e a aceitação de trabalhos feitos por 
outros para que os atletas possam 
manter sua elegibilidade – que é o 
que tem sido visto no ensino médio, 
na faculdade e nas universidades – 
não deve servir de modelo para as 
nossas escolas. Programas desporti-
vos adventistas devem   se fi rmar em 
um padrão mais elevado, ou não terão 
motivo para existir.1

Um espelho
Embora, por certo, não fosse nor-

ma quando as escolas da igreja foram 
inicialmente estabelecidas, os espor-
tes tornaram-se algo comum hoje. Os 
membros da igreja são infl uenciados 
pela cultura da população em que vi-
vem, por isso, não nos deveria surpre-
ender o fato de, em nações obcecadas 
pelo futebol americano, pelo futebol, 
beisebol e/ou hóquei, eles também 
desejarem participar de programas 
desportivos. Enquanto dizemos que 
queremos que nossas escolas sejam 

W A L T E R  S .  H A M E R S L O U G H

Existe uma fi losofi a 
adventista do sétimo 

dia para a área do 
esporte?

todos têm que dar o máximo de si, 
a camaradagem que se desenvolve 
quando as pessoas trabalham juntas 
e as amizades profundas que resul-
tam desse envolvimento não podem 
ser devidamente compreendidas por 
alguém que nunca foi membro de 
uma equipe. Elas têm que ser experi-
mentadas.

A maioria das escolas, faculdades e 
universidades adventistas, pelo menos 
na Divisão Norte-Americana, man-
tém a prática de esportes interescola-
res. Sem dúvida, seus patrocinadores 
e participantes acreditam que jogado-
res e espectadores estão obtendo uma 
experiência positiva ao participarem 
desses eventos e que o programa é 
benéfi co para a instituição.

Infelizmente, existem inúmeros 
problemas com a forma como os 
esportes são praticados em muitos 
programas educacionais. O modelo 
padrão dos esportes, com sua fi losofi a 
de “ganhar a qualquer custo”, “nosso 
time é o maior”, “ninguém se lembra 
de um perdedor”, “trapacear é errado 
só se você for pego”, além do com-
portamento muitas vezes rude por 
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diferentes das outras, também quere-
mos que elas sejam como as outras. 
Uma dicotomia e tanto!

O esporte oferece um espelho para 
a alma dos indivíduos e da socie-
dade.2 Platão observa que se pode 
descobrir mais sobre uma pessoa 
durante uma hora de jogo do que 
durante um ano de conversa.3 Muitos 
filósofos esportivos sugerem que o 
esporte, passa a ser uma interrupção 
da realidade, ou seja, entramos num 
outro mundo quando soa o apito e 
saímos dele quando termina a última 
jogada.4 Ao contrário, acredito que 
o esporte seja uma extensão e um 
componente integral da própria vida. 
Trabalhamos, comemos, compramos, 
brincamos, frequentamos aos cultos e 
praticamos esportes. Tudo isso é parte 
da trama entretecida de nossa vida.

Para os cristãos, entretanto, a força 
motivadora, o comportamento e o 
lugar que essas coisas ocupam têm o 
mesmo peso. Algumas delas exigem 
mais energia e despertam mais emo-
ção que outras, mas todas devem ser 
regidas por um princípio orientador: 
a vida e o exemplo de Cristo. Se dize-
mos que somos adventistas do sétimo 
dia – aqueles que esperam o breve 
retorno de nosso Senhor – devemos 
viver exultantes na antecipação desse 
evento glorioso e, então, com a ajuda 
de Seu Santo Espírito, continuar aper-
feiçoando o nosso temperamento para 
que possamos refletir mais plena-
mente o caráter de nosso Senhor. Não 
acho que, no juízo, Deus irá dizer: 
“Ah, aquele comportamento anticris-
tão foi apenas em um jogo, então não 
vamos levá-lo em conta.” Não! Cada 
ato e cada pensamento serão consi-
derados. O que será revelado quando 
nossos atos e acontecimentos em 
nossa vida forem expostos, incluindo 
as competições esportivas? Acredito 
que desejaremos apagar inúmeros 
desses eventos.

O mau comportamento em progra-
mações esportivas está nos noticiários 
quase que diariamente. Por exemplo, 
ocorrem tumultos em partidas de fu-
tebol em todo o mundo, violações das 
regras de recrutamento no basquete 
universitário, brigas durante jogos 

de futebol americano e hóquei, pais 
da Liga Júnior que espancam treina-
dores e árbitros, e os próprios atletas 
trapaceando ou usando drogas ilegais 
para melhorar seu desempenho. 
Felizmente, poucas vezes temos visto 
tais episódios em eventos desportivos 
adventistas. Devemos nos sentir supe-
riores porque tais ações não costu-
mam ocorrer em nosso meio?

Questões fundamentais
As verdadeiras questões que de-

vemos investigar são as mais funda-
mentais: Como deve ser a prática do 
esporte para os adventistas do sétimo 
dia? Qual deve ser a motivação de 
nossos programas esportivos? Como 
nossas programações devem ser con-
duzidas? Qual é o propósito dessas 
programações? Como se encaixam 
na missão de nossas instituições?

Aristóteles definiu o bom caráter 
como a conduta correta da vida em 
relação às outras pessoas e consigo 
mesmo.5 Um comportamento correto 
e a preocupação com os outros é algo 
a ser aprendido e cultivado. A voz 
profética da igreja definiu o propósito 
da educação adventista da seguinte 
maneira: “Restaurar no homem a 
imagem de seu Autor, levá-lo 
de novo à perfeição em que fora 
criado, promover o desenvolvimento 
do corpo, espírito e alma para que se 
pudesse realizar o propósito divino da 
sua criação – tal deveria ser a obra da 
redenção. Este é o objetivo da educa-
ção, o grande objetivo da vida.”6

A maioria das pessoas pensa que o 
ensino de álgebra, inglês e educação 
física é o objetivo da educação! Essas 
coisas são importantes, porém, como 
educadores adventistas, nossa missão 
vai muito além de simplesmente 
garantir que os alunos adquiram 
habilidades para o trabalho. “No mais 
alto sentido, a obra da educação e da 
redenção são uma.”7 “A formação 
do caráter é a obra mais importante 
que já foi confiada a seres huma-
nos; e nunca dantes foi seu diligente 
estudo tão importante como hoje. 
Jamais qualquer geração prévia teve 
de enfrentar transes tão momentosos; 
nunca dantes moços e moças foram 

defrontados por perigos tão grandes 
como hoje.”8 Essas palavras foram es-
critas por volta de 1900. Com certeza, 
sua aplicação é ainda mais urgente e 
convincente hoje.

Cooperando no desenvolvimento do 
caráter

Deus estabeleceu três instituições 
básicas para o desenvolvimento e 
elevação do caráter moral: a igreja, o 
lar e a escola.9 A igreja diz pouco com 
relação ao discernimento moral no 
esporte, a não ser em nos advertir que 
não o pratiquemos. Na minha opinião, 
essa não é uma postura realista a ser 
assumida no mundo moderno, pois os 
eventos esportivos ocorrem em toda 
parte, desde simples brincadeiras nos 
parques das pequenas cidades até os 
campeonatos nos grandes estádios. O 
esporte é onipresente na sociedade. 
Ele permeia os jornais, o rádio e a 
televisão. Os adventistas são espec-
tadores, fãs, torcedores e jogadores. 
Dizer que devemos ser celibatários no 
que diz respeito ao esporte é não ser 
realista.

A segunda instituição para o 
desenvolvimento do caráter é o lar. 
Ao observar o comportamento dos 
jovens, temo que a maioria dos lares 
adventistas ofereça poucos conse-
lhos sobre comportamento moral no 
esporte. Ver os pais atuando em jogos 
ou ouvi-los falar sobre competições 
esportivas e em seguida comparar 
seu comportamento com os ensina-
mentos de Cristo, muitas vezes me 
faz pensar: Como pode alguém que 
está aguardando o breve retorno do 
Senhor agir assim? E acabam dizen-
do: “Ah, isso é normal, porque é só 
um jogo.” Se isso é verdade, estamos 
com problemas. Quem vai treinar os 
jovens sobre o comportamento moral 
nessa área da vida? Parece que a últi-
ma esperança da igreja para o desen-
volvimento do comportamento moral 
em relação ao atletismo encontra-se 
na escola. Se os professores falharem 
a esse respeito, as mesmas ou piores 
transgressões morais serão perpetu-
adas. Não devemos cair na armadi-
lha de dizer: “Eu não sou pago para 
ensinar sobre o desenvolvimento do 

2 2     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 6 : 2 0 14 j a e . a d v e n t i s t . o r g



caráter. Sou apenas o professor/trei-
nador de educação física.”

Mais altas expectativas
Dentro desse contexto, o que de-

vemos esperar de jogadores e espec-
tadores em eventos escolares esporti-
vos e em jogos profissionais? É claro, 
esperamos que os alunos busquem 
a excelência. Queremos que nossos 
times sejam os melhores possíveis 
e que apresentem um bom desem-
penho. Mas será que nossos treinos 
têm alguma diferença daqueles que 
são praticados em escolas públicas? 
Oramos com nossas equipes? Faze-
mos cultos e leituras da Bíblia com 
eles? Falamos com nossos jogadores 
sobre o relacionamento com Cristo? 
Será que eles sabem que sua salvação 
é mais importante do que as vitórias? 
Será que em seu comportamento 
e caráter estão se transformando à 
semelhança de Cristo? Estamos nós 
ajudando-os a se tornarem melhores 
seres humanos? Podemos afirmar ao 
final da temporada que eles, e nós, te-
mos um relacionamento mais íntimo 
com Deus?

Ou… Andamos para cima e para 
baixo nas laterais do campo, gritando 
e reclamando com o juiz, quando 
divergimos em algum lance? Promo-
vemos um jogo duro e levamos as 
regras até os limites? Será que nossos 
jogadores ajudam os adversários 
quando são vencidos? O que faze-
mos quando um de nossos jogado-
res comete uma falta flagrante? De 

forma geral, é tão bom e adequado o 
comportamento de nossos treinado-
res, professores e atletas que ficaría-
mos felizes em convidar Cristo para 
participar dos jogos que ocorrem em 
nossas escolas?

E os espectadores? Em geral, essa 
é a área que apresenta maior proble-
ma. Claro, queremos que os fãs tor-
çam com entusiasmo e se divirtam. 
Mas, será que isso ocorre de maneira 
positiva? Será que os espectadores 
provocam e jogam coisas no campo 
quando o outro time marca? Será 
que eles gritam e protestam contra o 
juiz quando não concordam com sua 
atitude? Os torcedores respondem de 
forma depreciativa a um ato injusto 
do adversário? Será que eles tentam 
distrair o adversário no momento 
de um lance livre ou de chutar um 
pênalti? 

Eu sonho com o momento em 
que os adversários e os juízes irão 
dizer: “Nas escolas adventistas do 
sétimo dia os jogos são diferentes. 
Os atletas jogam sério e são muito 
bem-educados. Nunca menosprezam 
seus adversários, ao contrário, eles 
até elogiam suas grandes jogadas. 
Os torcedores não vaiam quando 
um jogador da equipe visitante vai 
chutar um pênalti. E mesmo se o juiz 
apitar algum lance questionável, não 
protestam contra ele. É realmente um 
prazer jogar ou apitar naquela escola. 
São pessoas muito boas. Talvez exista 
alguma coisa especial na religião 
deles.”

Como mudar o comportamento
Alterar o comportamento dos 

atletas e espectadores é difícil. Afinal, 
há anos eles têm visto o que se passa 
nos esportes profissionais na TV. É 
preciso uma equipe de treinamento 
dedicada, um diretor para a área de 
atletismo comprometido e uma ad-
ministração consistente trabalhando 
junto para operar essa mudança. Nas 
capelas, cultos, artigos no jornal da 
escola e em sessões de discussão de-
pois dos jogos podem ser inculcados 
os fundamentos do ideal a que aspira-
mos. E temos que ter supervisão nos 
jogos para nos lembrar disso quando 
nos esquecermos. A esse processo 
chamamos de educação!

Tem sido minha responsabilidade 
reprimir ruídos inaceitáveis por parte 
dos espectadores no ginásio de nossa 
escola. Essa não é uma tarefa popular 
ou agradável. Na verdade, eu abomi-
no isso. Mas detesto ainda mais tal 
comportamento.

Às vezes, fico imaginando se estou 
vivendo em um mundo de fanta-
sia em relação a minha filosofia de 
comportamento esportivo cristão. É 
realmente possível esperar esse tipo 
de conduta? Quando explico o que 
acho que deveria ocorrer, muitas 
pessoas dizem: “Ah, o basquete é 
jogado dessa maneira mesmo, não se 
pode mudar isso.” Se não for possível 
esperar um comportamento cristão 
e cortês dos jogadores, treinadores 
e espectadores, então a única opção 
que resta é remover os esportes de 
equipe das nossas escolas. Se eles não 
contribuem para o desenvolvimen-
to do caráter e preparo dos alunos 
e espectadores para breve volta de 
Cristo, realmente não têm lugar em 
nossas instituições. Eles não passam 
de uma das ferramentas inteligentes 
de Satanás para nos distrair de nossa 
missão.

Em tudo o que fazemos, deve ser 
feita a pergunta: “Cristo pode estar 
presente nesta atividade? Isso pode 
ser uma experiência positiva e de 
crescimento para os alunos, para a 
escola e para a comunidade?” Em 
verdade, cada instituição terá que 
examinar isso com muita atenção.

Perguntas significativas relacionadas aos programas desportivos:

• O espírito de Cristo é manifestado em nossos jogos?
• Deus é glorificado por essa atividade e por minhas ações?
•  Que impressões estamos deixando em nossos jogadores, em nossa família escolar, na 

comunidade e em nossos adversários?
• Os outros veem nossos jogadores e espectadores como pessoas que representam verda-

deiramente a Cristo, ou veem um espírito de antagonismo, conflito, ira, maledicência e 
autossuperioridade?

• Na escola, as atividades relacionadas com esportes exercem uma diferença positiva na 
vida de nossos jovens?

• Será que esses programas promovem o avanço da missão de nossa instituição?
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A Associação Adventista do Sé-
timo Dia da Saúde, Educação Física 
e Recreação (SDA–HPERA) apoia a 
inclusão dos esportes nas escolas da 
igreja. Tendo em vista que o desporto 
ocupa um lugar tão proeminente em 
nosso mundo, temos a responsabili-
dade de examinar seu papel e educar 
nossos jovens acerca do lugar ade-
quado do esporte em nossa vida. Que 
responsabilidade fantástica!

A SDA–HPERA, por meio do 
documento, Diretrizes Para a Prática 
de Esportes em Instituições Adventis-
tas do Sétimo Dia10, descreve o que 
essa organização profissional acredita 
que deveria ser o atletismo adventista 
do sétimo dia. Não é inevitável que 
o esporte se assemelhe ao que ocorre 
em locais populares. Os próximos pa-
rágrafos, que foram extraídos dessas 
Diretrizes, fornecem um resumo dos 
pensamentos e princípios encontrados 
nesse documento.

“Há um modelo cristão para a 
prática do esporte, e não estaremos 
cumprindo totalmente a missão da 
Educação Adventista do Sétimo Dia, 
a menos que ensinemos esse modelo 
aos administradores, jogadores, pais e 
espectadores” (p. 2).

“O esporte pode resultar em uma 
experiência de autorrealização eno-
brecedora e de crescimento pessoal. 
No entanto, a ética cristã deve con-
trolar o esporte. Temos a responsabi-
lidade de ajudar a edificar um caráter 
nobre nos alunos, educar sua mente 
e motivar seu espírito para melhorar 
nossa sociedade através da aplicação 
dos valores fundamentais para as 
situações da vida real. É muito mais 
importante desenvolver a pessoa 
como um todo, que ganhar uma coisa 
comparativamente tão insignificante 
como é um jogo. O maior valor do 
esporte pode estar na sua capacidade 
de aperfeiçoar o caráter e elevar a 
ética dos participantes e espectado-
res” (p. 2).

“A missão das escolas adventis-
tas do sétimo dia é educar a pessoa 
por completo, acadêmica, espiritual, 
física e socialmente... A educação 
liberal ajuda a pessoa a se tornar mais 
plenamente humana e mais capaz de 

integrar os princípios religiosos na 
vida... Não há dicotomia entre o que é 
secular e o que é sagrado.

“Tocar um instrumento musical, 
consertar um automóvel, praticar um 
esporte ou fazer um sermão são todas 
atividades que envolvem a religião. 
Deus não nos pede apenas para 
honrá-Lo no sábado, mas para refletir 
Sua imagem todos os dias e em tudo 
o que fazemos” (p. 2).

“Devemos inserir os princípios 
bíblicos em tudo o que dizemos e 
fazemos. Devemos representar a Deus 
tanto em nossas jogadas esportivas, 
como também em nossas atividades 
cristãs” (p. 3).

“Um atleta adventista deve ser 
um atleta de melhor comportamento 
por ser cristão. Os adventistas não 
necessariamente jogam melhor ou 
ganham mais jogos, mas eles são 
motivados por princípios diferentes e 
encaram as atividades de forma dife-
rente dos não adventistas. Um  
adventista deve ser mais fiel ao espí-
rito do esporte e ao cumprimento de 
sua essência” (p. 3).

“O espectador adventista também 
precisa ser melhor. Os adventistas 
devem ser diferentes dos torcedores 
típicos nos jogos. Devem se relacio-
nar com os adversários e oficiais da 
mesma forma que gostariam de ser 

tratados. As instituições adventistas 
incluem o esporte para ajudar seus 
alunos a participarem melhor na 
cultura da sua sociedade enquanto 
honram a Deus” (p. 3).

Missão
“A missão do programa esportivo 

é proporcionar uma atmosfera em 
que os alunos possam experimentar 
a alegria da prática do exercício por 
meio do esporte em um ambiente 
adventista do sétimo dia centralizado 
em Cristo, ao mesmo tempo em que 
eles se envolvem em atividades que 
promovem o desenvolvimento físico, 
mental, espiritual, emocional e social 
da pessoa como um todo” (p. 3).

Professores-treinadores
“O sucesso de todo o programa 

esportivo depende da seleção adequa-
da de professores-treinadores quali-
ficados, dedicados e comprometidos. 
Acima de tudo, o professor-treinador 
deve ser uma pessoa que valoriza e 
apoia a filosofia da organização que 
irá moldar jovens atletas em jogadores 
que representem a Cristo dentro e fora 
da quadra ou do campo. Os treinado-
res devem ensinar os jogadores por 
meio de palavras e exemplo, e devem 
convencê-los de que a filosofia de 
ganhar a todo o custo ou sacrificando 

Código desportivo da universidade La Sierra11  

para treinadores, atletas e espectadores

• Na Universidade La Sierra, consideramos todos os adversários esportivos como convida-
dos e os tratamos com a cortesia devida aos nossos amigos e convidados.

• Mostramos respeito para com os oficiais e suas decisões. Não assobiamos ou vaiamos um 
jogador ou oficial.

• Aplaudimos os adversários que fazem boas jogadas ou mostram bom comportamento 
esportivo. Não proferimos comentários abusivos ou irritantes próximo ao campo ou nas 
arquibancadas.

• Procuramos vencer por meios legais e justos, de acordo com o espírito das regras. Não 
buscamos desconcentrar um jogador adversário, se, por exemplo, ele se prepara para 
chutar um lance livre.

• Seguimos a Regra de Ouro.
• Pedimos a todos os jogadores e torcedores para fazerem seu melhor ao longo do evento, 

contribuindo assim para nos ajudar a viver de acordo com esse código.

Obrigado!
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princípios não é honrosa ou desejá-
vel” (p. 5).

As Diretrizes contêm seções sobre 
(1) Administração: recrutamento, 
viagem no sábado e políticas de jogo; 
(2) Professores-treinadores: qualifica-
ções, responsabilidades e comporta-
mento; (3) Alunos-atletas: expectati-
vas de comportamento dentro e fora 
da quadra/campo e oportunidades de 
crescimento espiritual; (4) Especta-
dores: código de conduta, comporta-
mento e educação; (5) Hospitalidade 
para com os times visitantes; e (6) 
Avaliação do programa.

Shirl Hoffman, professor eméri-
to da Universidade da Carolina do 
Norte, escreveu um excelente artigo 
sobre as etapas que os cristãos podem 
seguir para mudar sua abordagem em 
relação ao esporte. Ele diz: “Se o es-
porte praticado pelos cristãos deve ter 
uma marca distintiva, especialmente 
o esporte patrocinado por institui-
ções adventistas, ele não será apenas 
adequadamente praticado ou jogado 
sem violações flagrantes do Código 
Esportivo. Ele será um esporte estru-
turado de maneira criativa e especifi-
camente trabalhado para expressar a 
alegria da fé”.12

Tem-se dito que o desportivismo 
é uma jornada e não um destino. Da 
mesma forma, nosso trabalho em uma 
escola cristã adventista é ajudar os 
alunos a avançarem em sua jornada 
na vida espiritual. Primeiramente, 
temos que ter um relacionamento 
pessoal com Deus. Devemos estar 
intimamente ligados à Fonte, a fim 
de sermos modelos apropriados e 
promovermos um comportamento 
semelhante ao de Cristo.

Avaliando o que é Importante
O fim de todas as coisas está 

próximo. Cristo estará voltando em 
breve. Precisamos pensar sobre isso, 
precisamos orar por isso, precisamos 
nos preparar para isso. “Nada existe 
que o mundo necessite mais do que 
a manifestação do amor do Salvador 
através da humanidade. Todo o Céu 
está à espera de homens e mulheres 
por cujo intermédio possa Deus reve-
lar o poder do cristianismo.”13 Tudo 

o que fazemos é registrado no Céu. 
Daremos conta de todas as nossas 
palavras e ações no dia do juízo. 
Será, então, importante você ter um 
recorde de vitórias ou ter ganhado a 
liga dos campeões? Será que Deus vai 
lhe perguntar sobre essas coisas no 
juízo? Acho que não. Ele vai per-
guntar: “Você trouxe seus jogadores 
para mais perto de Mim? Você lhes 
ensinou como serem seguidores do 
Mestre?”

Sim, existe uma filosofia adventista 
do sétimo dia para o esporte. Ela é 
única, rígida e difícil de seguir. No 
entanto, para criar o clima certo em 
nossas escolas, é obrigatório que ela 
seja seguida. As Diretrizes devem ser 
estudadas e analisadas juntamente 
com um estudo diligente da Palavra 
de Deus e as obras escritas por Sua 
mensageira, ao mesmo tempo em que 
procuramos desenvolver uma compre-
ensão mais profunda do nosso papel 
para acelerar o Seu breve retorno.

Minha oração é que os treinadores 
sejam líderes na tarefa de ajudar a 
igreja a refletir a Cristo e a revelar 
Seu amor por meio de nossos progra-
mas esportivos.

Walter S. Hamer-
slough, doutor em 
Educação (EdD), é 
professor emérito 
do Departamento 
de Saúde e da Ci-
ência do Exercício 
na Universidade 
La Sierra (LSU), 

em Riverside, Califórnia, nos EUA. 
Lecionou em todos os níveis, do 
básico à universidade e serviu como 
diretor do Departamento de Saúde 
e da Ciência do Exercício na LSU. 
Autor de muitos artigos e palestran-
te em convenções e conferências, 
o Dr. Hamerslough foi o fundador, 
primeiro presidente, e por 17 anos 
diretor-executivo da Associação 
Adventista do Sétimo Dia da Saúde, 
Educação Física e Recreação. Ele 
escreve diretamente de Lafayette, no 
Colorado, EUA.
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Qual é o papel 
de um diretor? 

J A M E S  R .  J E F F E R Y  E  D O N N A  J E F F E R Y

Pensamentos sobre como ajudar os professores 
com problemas de gestão e disciplina em sala 

de aula

C
omo diretor de educação de 
uma Associação da Igreja 
Adventista, uma de minhas 
principais responsabilidades 

era visitar escolas e avaliar o desem-
penho de professores em sala de aula. 
Em uma manhã triste de novembro, 
fui a um colégio e me dirigi até a sala 
do diretor. Na sala de espera, havia 
duas alunas do 4º e 6º ano, da profes-
sora Susan1, esperando para falar com 
o diretor. O secretário mencionou ca-
sualmente que outro aluno, da mesma 
classe, estava falando com ele.

Continuei caminhando pelo corre-
dor e vi um aluno sentado, no chão, 
do lado de fora da sala de aula da 
professora Susan. Aquilo não era um 
sinal encorajador! Entrei pela parte de 
trás da sala de aula e posso dizer que 
as coisas não estavam indo muito bem 
para aquela professora experiente.

Os alunos estavam agrupados em 
pequenos grupos ao longo da sala de 
aula, gritando uns com os outros e com 
os alunos de outros grupos. A pro-
fessora estava tentando, sem sucesso, 
obter a atenção deles, mas a classe 
parecia determinada a ignorá-la.

Ao contemplar aquela cena, tive 
que me segurar para não intervir e 
tentar restaurar pelo menos um pouco 
da ordem. Mas resisti à tentação ad-

ministrativa de “assumir” e resolver 
os problemas imediatos da professora. 
Em vez disso, respirei fundo e me 
perguntei três coisas: (1) O que havia 
de errado naquela sala de aula? (2) 
Como o diretor poderia ajudar Susan? 
(3) Algum tipo de plano disciplinar 
geral da escola poderia ter evitado 
o caos na sala de aula da professora 
Susan? Essas três questões são o foco 
central deste artigo. Mas, primeira-
mente, vamos esclarecer algumas 
questões importantes envolvidas na 
disciplina e na gestão de sala de aula 
de uma escola cristã.

Disciplina, uma grande preocupação 
para os professores

1. A disciplina escolar e em sala de 
aula está entre as principais preo-
cupações de professores, pais e da 
comunidade. Nos últimos 40 anos, a 
organização de pesquisas Gallup2 tem 
pedido aos americanos, através de um 
questionário aberto, para descrever 
os maiores problemas que as esco-
las públicas em suas comunidades 
enfrentam. Consistentemente, a falta 
de disciplina e de controle dos alunos 
tem sido classifi cada em primeiro ou 
segundo lugar nas pesquisas. Enquan-
to não há dados relativos às escolas 
adventistas, eu poderia supor, a partir 

da observação e participação direta, 
que os pais, professores e igrejas 
também consideram a disciplina uma 
preocupação signifi cativa.

2. Embora as expressões “gestão 
da sala de aula” e “disciplina” sejam 
muitas vezes usadas de modo inter-
cambiável, elas não são sinônimas. 
De acordo com Marshall3, a disciplina 
“lida com a forma de as pessoas se 
comportarem”, enquanto a gestão da 
sala de aula tem a ver com “procedi-
mentos, rotinas e estrutura”. Wong e 
Wong concordam com essa distinção, 
mas vão ainda mais longe afi rmando 
que a maioria dos problemas de com-
portamento em sala de aula é “causa-
da pela falha dos alunos em seguir os 
procedimentos e rotinas que, por sua 
vez, é ocasionada por professores que 
não têm procedimentos e rotinas”. 4 
Esses pesquisadores acreditam que 
os professores efi cazes gerenciam as 
salas de aula principalmente por meio 
do uso de procedimentos e rotinas que 
organizam o dia a dia escolar e confe-
rem aos alunos um senso de responsa-
bilidade. Assim, porque seus alunos, 
de forma constante, permanecem ata-
refados, esses professores raramente 
têm de recorrer a formas tradicionais 
de disciplina tais como ameaças e/ou 
punições para manter a ordem.
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possamos viver de verdade? 
Quando éramos crianças, nos-
sos pais faziam o que para eles 
parecia o melhor. Mas Deus 
está fazendo o que é melhor 
para nós. Está nos treinando 
para que possamos viver de 
acordo com seu santo propósi-
to. A disciplina nunca é diverti-
da quando está sendo aplicada. 
É sempre dolorosa. No entanto, 
mais tarde, evidentemente há 
uma bela recompensa, pois 
quem é treinado adequadamen-
te se torna maduro no relacio-
namento com Deus.”

Em 1903, Ellen White ressaltou 
que “o objetivo da disciplina é ensinar 
à criança o governo de si mesma”.6 
Embora a disciplina “não seja muito 
agradável”, ela nos ajuda a crescer e, 
finalmente, a nos tornar mais seme-
lhantes a Cristo.

4. Cada escola deve dispor de um 
breve conjunto viável de regras base-
ado em princípios bíblicos e padrões 
comunitários que foram criados pela 
diretoria e pelos administradores com 
a participação de professores, alunos 
e conselheiros. Ellen White descreveu 
esse processo de forma sucinta: “Tais 
regras devem ser poucas e bem con-
sideradas, e uma vez estabelecidas, 
sejam colocadas em execução. Todo 
princípio nelas envolvido deve de tal 
maneira ser posto perante o estudante 
que ele se convença da justiça de tal 
princípio.”7 Após definidas, as regras 
devem ser publicadas no manual do 
aluno e aplicadas de forma consisten-
te.

5. Em todas as ações relativas à 
disciplina, os pais e professores de-
vem estar em constante comunicação. 
Quando a escola disciplina um aluno, 
as ações devem ser documentadas e 
comunicadas, com detalhes, aos pais.

6. Finalmente, a maior influência 
exclusiva da escola sobre o cres-
cimento acadêmico e pessoal é a 
qualidade do professor. Quando foi 
perguntado aos americanos, na última 
pesquisa Gallup8, sobre as palavras 
que melhor descreviam os professores 
que fizeram uma diferença positiva 

em sua vida, as respostas foram: 
carinho, incentivo, interesse, dedi-
cação e alta qualidade. Com essas 
considerações importantes em mente, 
vamos agora voltar à sala de aula da 
professora Susan.

O jogo da culpa
O caos na sala de aula da professo-

ra Susan continuou pelo que parecia 
uma eternidade. Mas, finalmente, o 
sinal do intervalo tocou e tive a chan-
ce de conversar com ela. A professora 
queixou-se: “Eu não recebo nenhum 
apoio da diretoria. Tenho crianças 
aqui que estão tentando se esquivar 
de toda forma que podem. Quando 
os envio à diretoria, eles voltam em 
15 minutos. Voltam atrevidos com a 
mesma atitude arrogante que tinham 
quando saíram. Tudo se torna uma 
grande piada para esses alunos. No 
entanto, o diretor me diz que eu deve-
ria resolver meus próprios problemas 
de disciplina.”

Pouco tempo depois, ao entrar na 
a sala do diretor, suas primeiras pa-
lavras foram: “Estou no limite com a 
Susan.” Tom havia acabado de aceitar 
o cargo de diretor da escola depois de 
10 anos como professor bem-sucedido 
em sala de aula e compreendeu, 
erroneamente, que era seu trabalho 
resolver os problemas relacionados à 
gestão da sala de aula de Susan. Ele 
quase não podia fazer outra coisa já 
que Susan enviava alunos para seu 
escritório por uma ampla variedade 
de ofensas que variavam de observa-
ções irreverentes, atrasos para a aula 
até insubordinação e comportamento 
violento.

Eu disse a Tom que ele não poderia 
continuar fazendo isso e manter sua 
sanidade. A “porta giratória” da sala 
de aula de Susan até seu escritório e 
de volta à sala de aula dela não estava 
resolvendo os problemas de “discipli-
na” e “gestão de sala de aula”.

Enquanto Tom e eu discutíamos o 
que ele, como diretor, poderia e de-
veria fazer por Susan, refletimos que 
muitos educadores agora veem seu 
nobre trabalho como tendo se deterio-
rado em uma luta poderosa e diária 
com alunos problemáticos, situação 

Wong e Wong também acreditam 
que os professores ineficazes, que não 
têm um plano de gestão de sala de 
aula para manter os alunos ocupados 
e ativos, concentram-se em soluções 
disciplinares para os problemas de 
comportamento causados por sua 
desorganização e falta de planeja-
mento. Em vez de emitir ameaças e 
punições pelo mau comportamento do 
aluno, eles poderiam ter evitado que 
os problemas ocorressem.

No entanto, mesmo nas salas de 
aula mais bem administradas, os 
alunos se comportam mal. Por esse 
motivo, as escolas precisam plane-
jar com antecedência o que fazer, 
estabelecendo regras e procedimentos 
para prevenir o mau comportamento 
e lidar de forma redentiva com as 
atitudes prejudiciais ao processo de 
aprendizagem, o que pode incluir 
comportamentos imorais, ilegais e/
ou perigosos. As políticas escolares 
devem conter detalhes sobre quais 
comportamentos constituem motivo 
de suspensão ou expulsão.

O santo propósito da disciplina
3. Professores e gestores educa-

cionais devem compreender que a 
gestão/disciplina da classe em uma 
sala de aula adventista é mais do que 
“controlar os bárbaros”, ela tem um 
propósito elevado e santo. Hebreus 12 
fornece critérios sobre como deve-
mos ver a formação dos alunos. Eu, 
particularmente, gosto da paráfrase 
de Hebreus 12:6-11 na versão bíblica 
Mensagem:5

“Deus está educando vocês, 
é por isso que vocês nunca 
devem desistir. Ele está tratan-
do vocês como filhos queridos. 
Essa provação que vocês estão 
enfrentando não é um castigo, é 
um treinamento, a experiência 
normal dos filhos. Só pais ir-
responsáveis deixam filhos por 
conta própria. Vocês gostariam 
que Deus fosse irresponsável? 
Se respeitamos nossos pais 
que nos educaram e não nos 
mimaram, por que não aceitar 
a disciplina de Deus, para que 
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agravada pela falta de apoio dos pais. 
As escolas diariamente enfrentam 
grandes problemas de disciplina es-
colar: palavrões dirigidos aos profes-
sores, ameaças de bomba, infrações 
relacionadas às drogas, incêndios, 
luta, intimidação, assédio, roubo e 
bullying. O impacto dos meios de co-
municação, a significativa diminuição 
de supervisão adulta, a pobreza e as 
mudanças dramáticas nas estruturas 
familiares, tudo isso contribui para as 
crianças irem à escola menos prepa-
radas para se envolver no processo de 
escolarização.9

O que um diretor deve fazer?
O jogo da culpa que está sendo 

jogado na escola que visitei não vai 
resolver nenhum dos problemas 
imediatos de Susan ou Tom. Então, 
qual é a melhor forma de o diretor 
ajudar Susan? Os administradores 
variam muito acerca da quantidade de 
assistência disciplinar que oferecem 
aos professores. Alguns diretores só 
permitem que os professores enviem 
alunos para sua sala ou para a sala de 
disciplina quando eles se tornaram 
tão perturbadores que não podem 
mais ficar em sala de aula. Esses 
diretores insistem em que os profes-
sores lidem com infrações menores, 
enviando alunos para o seu escritório 
apenas em caso de “grandes” proble-
mas, tais como vandalismo, violência 
e bullying. Em alguns sistemas de en-
sino público, os professores perderam 
seus empregos por causa de “excessi-
vos” encaminhamentos de disciplina 
para os alunos.

Pytel10 descreve uma escola pública 
em que o diretor se recusa a rece-
ber alunos que são enviados ao seu 
escritório por infrações do código de 
vestimenta, por não seguir instruções, 
não guardar os telefones celulares, 
usar palavrões com outros alunos, por 
brincadeiras, plágio, forjar assinatu-
ras dos pais e jogos de azar. O diretor 
receberá encaminhamentos apenas 
por casos de palavrões dirigidos a um 
professor, ameaças de bomba, disparo 
de alarmes de incêndio, infrações 
relacionadas às drogas, incêndio, 
agressão a um professor, brigas com 

outros alunos, intimidação, assédio e 
roubo.

Mesmo as escolas cristãs não estão 
imunes a alguns desses problemas. 
Mas, à medida que estabelecerem re-
gras para o comportamento, elas vão 
definir padrões mais elevados do que 
apenas proibir o comportamento ile-
gal e perigoso. Seu objetivo é ajudar 
os alunos a se tornar adultos cristãos 
e prepará-los para a vida eterna.

Criar regras que encontram o 
equilíbrio certo entre a justiça e a 
misericórdia vai exigir muita refle-
xão e revisão periódica. Um elemen-
to integrante de qualquer política de 
disciplina é o encaminhamento por 
mau comportamento dos alunos. Que 
tipos de comportamento são graves 
o suficiente para que o aluno seja 
enviado para a sala do diretor, para 
que compareça perante uma comis-
são de disciplina ou seja submetido 
ao conselho escolar local? Acredito 
que isso deva ser decidido pelos pro-
fessores e diretores em cada escola, 
com sugestões do conselho escolar 
(sobretudo nos casos em que suspen-
são e expulsão estão envolvidas). Em 
seguida, a decisão deve ser comu-
nicada de forma clara aos alunos e 
pais.

A porta giratória do escritório do 
diretor

Professores com desafios relacio-
nados à gestão de sala de aula são um 
problema que todo diretor enfrentou 
ou enfrentará, mais cedo ou mais 
tarde. Problemas de disciplina não se 
limitam a professores novatos. Porque 
Susan tinha três anos de experiência, 
alguém poderia esperar que ela fosse 
capaz de manter o controle da sala 
de aula. No entanto, ela precisava de 
uma ajuda substancial. Primeiramen-
te, ela deveria entender que enviar 
alunos para o diretor para que sejam 
disciplinados não iria resolver seus 
problemas sobre gestão de sala de 
aula. Jones11 observa que, embora 
tenha sido repetidamente provado que 
enviar alunos para a sala do diretor 
não previna nem cure o mau compor-
tamento, todo mundo parece conven-
cido de que isso deveria funcionar.

Então, por que os professores 
continuam usando essa tática? Porque 
enviar uma criança desagradável e 
desrespeitosa para a diretoria fornece 
uma solução instantânea para um 
problema imediato. Se os diretores 
fecharem a porta e se recusarem a 
lidar com alunos problemáticos, isso 
vai produzir rapidamente alegações 
de que eles não apoiam seus profes-
sores. Então, o diretor atende aos 
piores casos, faz um breve monólogo 
sobre cidadania e responsabilidade 
e, em seguida, ele os envia de volta 
para a sala de aula. Pelo fato de outros 
alunos estarem esperando para ser 
atendidos e uma centena de outros 
itens administrativos precisarem de 
sua atenção, o diretor pode dar ao as-
sunto apenas uma atenção superficial, 
que pouco contribui para resolver os 
problemas subjacentes.

Uma reunião de 10 minutos não 
trará arrependimento ou uma mu-
dança significativa na atitude do 
aluno. Ele volta para a sala de aula 
se gabando de que nada aconteceu 
e estimulado em sua rebelião. Mes-
mo que alguma coisa acontecesse, o 
agressor não admitiria isso. Assim, o 
ciclo de encaminhamento disciplinar 
continua.

Igualmente, o encaminhamento 
disciplinar e a viagem para a sala do 
diretor têm se tornado uma questão 
de sobrevivência tanto para o profes-
sor quanto para o diretor enquanto os 
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problemas fundamentais permane-
cem, em grande parte, sem solução. 
É esse o resultado inevitável? Um 
diretor pode fazer algo melhor que 
isso?

Correção de curso necessária
Os fatos são claros. Susan preci-

sa adotar novas técnicas relativas à 
gestão de sala de aula para que possa, 
com sucesso, prover a instrução que 
seus alunos merecem. Ela precisa 
estabelecer rotinas diárias, métodos 
e procedimento de classe. No en-
tanto, ela também precisa de ajuda 
para entender o que está causando os 
problemas atuais em sua sala de aula. 
Sem uma avaliação completa do que 
está funcionando e do que não está, 
ela será incapaz de determinar como 
proceder.

Além disso, Susan precisa saber 
que ela pode usar técnicas baseadas 
em pesquisa e estratégias para re-
solver seus problemas de disciplina. 
Já que Tom teve uma década bem-
-sucedida de experiência de ensino 
em sala de aula, ele precisa observar 
as aulas de Susan e, em seguida, 
pedir-lhe para refletir sobre como as 
coisas estão indo em suas aulas. Isso 
pode começar com uma pergunta 
simples: “O que está funcionando e o 
que não está?”

Francamente, se um professor não 
reconhecer suas deficiências de ges-
tão e apenas culpar os alunos, seus 
pais e/ou a falta de apoio administra-
tivo (a queixa mais comum), então 
temos aí um problema grave. Poderia 
ser melhor para tal indivíduo come-
çar a procurar outra vocação.

Após a fase de reconhecimento, 
um plano e um cronograma especí-
fico em busca de melhoras devem 
ser desenvolvidos. Susan ainda está 
em seu período de experiência de 
três anos. Por isso, sua elegibilidade 
para a certificação denominacional 
de longo prazo pode depender de 
alguns requisitos, como a conclusão 
bem-sucedida de um curso online 
ou universitário em gestão de sala 
de aula, do trabalho com um mentor 
designado e da entrega de relatórios 
semanais ao diretor.

Para professores experientes e 
credenciados, o diretor deve consultar 
o superintendente de educação para 
obter algum conselho. Nesse caso, 
também, é necessário um plano e um 
cronograma específico. O plano pode 
ser criado pelo professor, ou pelo pro-
fessor e diretor trabalhando juntos. 

Qualquer que seja o curso seguido 
e onde quer que seja desenvolvido, 
existem várias etapas fundamentais: 
o reconhecimento do que precisa ser 
corrigido, uma atenção significativa 
ao desenvolvimento e à implemen-
tação de um plano viável e a consci-
ência e de que toda mudança começa 
com pequenas e não com grandes 
medidas. O plano deve basear-se em 
duas ou três práticas básicas relativas 
à gestão de sala de aula (ver a lista 
nos próximos parágrafos).

Durante esse processo, Tom deve 
encorajar Susan a analisar 12 pergun-
tas sobre gestão de sala de aula pro-
duzidas pelo Teacher Talk12 e também 
deve ajudá-la a obter os seguintes 
livros sobre práticas de gestão de sala 
de aula: The First Days of School: 
How to Be an Effective Teacher,13 de 
Harry e Rosemary Wong; Tools for 
Teaching: Discipline-Instruction-Mo-
tivation, de Fred Jones14 e Classroom 
Management That Works: Research- 
Based Strategies for Every Teacher, 
de Marzano et. al.15

Tom também deve incentivar 
Susan a analisar cuidadosamente dois 
excelentes sites que são dedicados à 
disciplina e gestão da sala de aula: 
The Really Big List of Classroom 
Management Resources16 e Behavior 
Advisor: Dr. Mac’s Behavior Mana-
gement Site.17

Na área de organização da sala de 
aula, Susan precisa aprender a orga-
nizar as carteiras, mesas e computa-
dores de uma forma que seja propícia 
para facilitar o gerenciamento da sala 
de aula. As salas de aula devem fazer 
os alunos se sentirem bem-vindos, 
incentivados à participação e aptos 
para as experiências de aprendiza-
gem em uma infinidade de formas. 
Espelhos de classe são, portanto, uma 
parte importante da organização da 
sala de aula.

Muitos professores argumentam 
que a preparação da aula é a chave 
para o sucesso em classe. Susan deve 
refletir acerca do tempo dedicado 
à preparação de suas aulas, se ele é 
suficiente ou não. Os alunos estão 
recebendo a ajuda individualizada de 
que precisam? Como tem sido com 
aqueles que terminam toda a lição 
rapidamente? Será que eles “ficam 
de bobeira” porque estão entediados? 
Que atividades ela pode planejar 
para preparar os alunos a passar 
facilmente de um assunto para o 
próximo?

Finalmente, como está a rotina 
da sala de aula? Será que a profes-
sora apresenta as expectativas de 
comportamento de modo claro e as 
coloca onde sejam visíveis a todos os 
alunos? Será que ela regularmente 
revisa e destaca esses pontos impor-
tantes com a classe?

Essas são algumas questões bási-
cas que um diretor pode enfatizar ao 
ajudar um professor que está passan-
do por dificuldades.

Durante todo o processo, o diretor 
Tom deve desempenhar um papel 
significativo. A cada semana, ele ou 
um mentor designado devem ob-
servar a sala de aula de Susan para 
verificar seu sucesso e fornecer uma 
resposta específica. Dessa forma, o 
mentor ou o diretor podem ajudar 
Susan a obter uma percepção sobre 
como ela está se saindo em três 
áreas-chave: organização da sala de 
aula, preparação das aulas e rotina 
de sala de aula. Susan também deve 
ser incentivada a participar na refle-
xão escrita e oral sobre seu progres-
so. Conforme o tempo passa, o papel 
do diretor/mentor deve diminuir. Se, 
no entanto, uma melhoria significa-
tiva não ficar evidente até o início da 
primavera, não deve ser oferecido a 
Susan um contrato para o próximo 
ano.

Ajudar apenas um professor com 
os desafios de gestão de sala de aula 
pode ser uma tarefa demorada para o 
diretor. Mas o que o diretor deveria 
fazer se um número considerável de 
professores em sua escola estiver 
enfrentando lutas semelhantes?
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O caso para um sistema escolar amplo
A escola que visitei tem cinco pro-

fessores, três deles são novatos, além 
de um novo diretor! Como Susan, os 
professores novatos das turmas de 
pré e do 7º e 8º ano estão enfrentan-
do alguns desafios com a gestão de 
sala de aula. Será que todos eles se 
beneficiariam com a implementação 
de um sistema de disciplina amplo em 
toda a escola?

Resumindo uma pesquisa recente, 
Protheroe registra que “uma aborda-
gem com toda a escola voltada para 
a disciplina que seja concentrada, 
pró-ativa e consistente tem mais pro-
babilidade de ser eficaz do que uma 
abordagem utilizada por muitas esco-
las que enfoca cada sala de aula”.18 Há 
uma série de variações de abordagens 
para a questão disciplinar em toda a 
escola, todas elas enfatizando expec-
tativas comportamentais consistentes 
em todo o ambiente escolar e em cada 
sala de aula. Todos os funcionários da 
escola, incluindo porteiros, secretá-
rias e motoristas de ônibus adotam e 
uniformemente implementam essas 
estratégias.

De acordo com Horner, Sugai e 
Horner,19 as escolas precisam definir, 
ensinar e apoiar os comportamentos 
esperados dos alunos. Em vez de usar 
métodos punitivos de disciplina de-
pois que os alunos se comportam mal, 
eles admoestam os administradores 
a serem pró-ativos e com visão de 
futuro ao fornecer uma sólida base de 
apoio para a disciplina escolar.

A pesquisa descobriu que as 
instituições com planos de comporta-
mento para toda a escola geralmente 
empregam sete elementos comuns:

1. Elas se concentram em uma 
abordagem, baseada no trabalho em 
equipe, formada por professores, pes-
soal de apoio (secretárias, motoristas 
de ônibus, faxineiros) e administrado-
res, cada um dos quais compartilha as 
mesmas expectativas com relação ao 
comportamento do aluno.

2. As expectativas de compor-
tamento são poucas, em número 
reduzido (geralmente de 3 a 5) e 
são colocadas de forma positiva. Os 
exemplos podem incluir afirmações 
como: “Seja responsável”, “Seja res-
peitoso”, “Seja gentil”, “Seja honesto” 
e “Seja cortês”.

3. As expectativas de comporta-
mento na escola e na sala de aula são 
revistas regularmente com todos os 
alunos.

4. Os planos incluem um sistema 
proativo para encorajar e recompensar 
o comportamento positivo, como fi-
chas ou cupons. A chave é recompen-
sar abertamente os alunos por atender 
às expectativas de comportamento.

5. Os professores e administrado-
res chegam a um acordo com rela-
ção aos comportamentos que serão 
tratados em sala de aula e quais serão 
enviados ao diretor.

6. Os planos delineiam medidas ou 
consequências específicas que resul-
tarão das infrações de regras específi-
cas garantindo que os procedimentos 
consistentes e previsíveis ocupem 
lugar quando uma regra for quebrada.

7. Por fim, cada plano inclui uma 
equipe de apoio que administra uma 
avaliação regular usando procedi-
mentos cuidadosamente definidos. Os 
dados vindos do diretor de disciplina 

acerca das infrações registradas e 
as averiguações do pessoal de apoio 
serão recolhidos, organizados e re-
vistos para proporcionar uma tomada 
de decisão baseada em informações 
vindas das áreas em que a equipe de 
apoio deve concentrar seus esforços.20

A pesquisa sobre sistemas de 
gestão de comportamento em toda a 
escola é bastante encorajadora. No 
entanto, essa abordagem consome 
uma quantidade considerável de tem-
po pessoal e energia. Obter consenso, 
construir e manter um conjunto de 
expectativas positivas requer um 
compromisso de longo prazo. Além 
disso, o sucesso só será alcançado por 
meio da cooperação entre professores 
e pais.

Para uma melhoria duradoura nos 
padrões de comportamento do aluno 
na escola, os pais devem ser orienta-
dos a empregar medidas semelhantes 
de comportamento em casa. Uma 
parceria positiva entre o lar e a escola 
vai exigir comunicação e colaboração 
permanentes.21

Conclusão
Comportamentos de indisciplina 

em sala de aula e em toda a escola são 
inevitáveis. Eles podem acontecer na 
sala de aula do professor novato ou na 
do veterano com 20 anos de escola, 
mas que enfrenta uma classe “peri-
gosa”. Os diretores devem colaborar 
com os professores na implementação 
de programas que ensinam os alu-
nos a lidar construtivamente com os 
conflitos.

Quanta assistência deve ser pres-
tada ao professor individualmente? O 
mito de que enviar alunos para a sala 
do diretor vai produzir uma transfor-
mação radical em seu comportamento 
é apenas isso, um mito. Em geral, 
os problemas de rotina de gestão de 
sala de aula devem ser tratados pelo 
professor em sala de aula.

Uma abordagem cada vez mais 
popular é a de um sistema para toda a 
escola ou um plano que seja totalmen-
te aprovado e apoiado por professo-
res, pelo pessoal de apoio e pelos pais. 
Clareza ao estabelecer expectativas 
de comportamento deve ser combina-
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Ajudar mesmo que 

  seja um professor 

com os desafios de 

gestão de sala de aula 

pode ser uma tarefa 

demorada para o 

diretor. Mas o que ele 

deveria fazer se um 

número considerável 

de professores em 

sua escola estiver 

enfrentando lutas 

semelhantes?



da com reforço consistente. O sucesso 
exige uma clara liderança administra-
tiva e apoio constante de toda equipe 
da escola, bem como apoio dos pais. 

Quando todos os adultos com uma 
participação no sucesso dos alunos 
colaboram para implementar uma 
abordagem disciplinar consistente e 
redentora, é possível prevenir com-
portamentos destrutivos e preparar 
os alunos para sua autogestão e para 
uma vida produtiva aqui na Terra e no 
reino celestial.
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Os diretores devem  

 colaborar com 

seus professores na 

implementação de 

programas que ensinam 

os alunos a lidar 

construtivamente com os 

conflitos.
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