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Boas Escolas
Adventistas

Fazendo a
Diferenca

I

Gail Thylor Rice

A
pequena escola adventista em Swn
merstown, Idaho,l tinha que tomar
wna decisão importante. Três das
oito famílias tinham juvenis no nível

primário e desejavam que seus fIlhos
freqüentassem uma escola adventista. Uma
família doou uma área de terra, enquanto que
outros providenciaram mão de obra e materiais
para que a pequena escola de wna classe fosse
construida. Era wna proposta dispendiosa levan
tar fundos para wna escola adventista para
apenas sete crianças.

Os dedicados membros da igreja em Swn
merstown lutaram através daqueles dois
primeiros invernos. Os pais tiveram que
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substituir a professora quando esta ficou doente.
Os membros da igreja doaram lenha para o
fomo. Constantes reparos eram requeridos,
primeiro o encanamento e depois a instalação
elétrica necessitaram ser substituídas. A pobre
congregação muitas vezes se perguntou se valia
a pena o sacrifício.

Vale a pena o que é necessário para prover
educação adventista para os nossos jovens? Os
professores e administradores em escolas adven
tistas freqüentemente enfrentam essa pergunta.
Os pais observam suas contas bancárias, enquan
to que pastores e membros da igreja se
preocupam acerca dos apertados orçamentos da
igreja, na medida em que eles ponderam o valor
da educação adventista.

Os educadores que vêem vidas moldadas
pelo poder do ambiente de uma escola cristã
crêem que as escolas adventistas fazem
diferença. Conhecem jovens adultos que
atribuem seu atual compromisso e amor cristão
pela igreja ao fato de que freqüentaram escolas
adventistas. Muitos professores e pais crêem
que o sacrifício feito para que os jovens
freqüentem tais escolas vale a pena, não importa
o que seja necessário. Mas o que a pesquisa
demonstra?

O projeto Valuegenesis, da Divisão Norte
Americana, não estabeleceu além de qualquer
sombra de dúvida que as escolas adventistas
foram o fator decisivo no futuro de j<Nens adven
tistas. O estudo procurou determinar se existiam
diferenças entre estudantes adventistas nas es
colas da igreja e outros em escolas públicas. Os
dados da análise revelaram que os estudantes
nas e.<;colas adventistas pareciam demonstrar al
gumas vantagens sobre os que freqüentavam es
colas públicas. Eles, por exemplo, se
manifestavam mais fa\Uráveis em relação às es
colas adventistas, tinham mais amigos íntimos
que eram adventistas e relataram oração pessoal
e culto familiar mais freqüente.<;. Contudo, não
existiam diferenças significativas entre os dois
grupos com relação à freqüência da atividade
missionária, o adventismo como wn alvo da
vida, ortodoxia, freqüência de prática

"devocional, altruísmo ou maturidade de fé.~

Perguntas com relação às semelhanças e
diferenças entre os estudantes em escolas adven
tistas e aqueles em escolas não-adventistas
podem surgir quanto ao estudo Valuegenesis,
pois as discrepâncias nas amostras, seleção da
população e administração da pesquisa, bem
como a grande disparidade entre os dois grupos
(mais de 10.000 jovens em escolas adventistas e
menos de 500 em escolas não-adventistas).
Provavelmente estamos comparando wna repre-



sentação aproximadamente justa de estudantes
nas escolas adventistas com a "nata" daqueles
que não freqüentam nossas escolas.

E com relação aos jovens fora da América do
Norte? Será que uma pesquisa com outros
grupos de jovens, usando diferentes técnicas de
coleta de dados, produziria resultados diferen
tes? Recentemente a Divisão do Sul do Pacífico
completou a sua própria versão da pesquisa
Valuegenesis. O universo de estudo foi
aproximadamente dividido entre estudantes em
escolas do estado (45%) e aqueles em escolas ad
ventistas (46%). Os resultados foram bem
semelhantes aos do estudo da Divisão Norte
Americana. Algumas diferenças surgiram,
como no caso do estudo anterior. Os
pesquisadores descobriram, por exemplo, que os
estudantes que freqüentam escolas adventistas
têm uma posição malli positiva com relação às
normas adventistas do que aqueles que
freqüentam escolas do estado. Eles também des
cobriram que a freqüência a escolas adventistas
foi relacionada positivamente com lealdade

A Qualidade do Professor e as
Expectativas Acadêmicas*

Meus professores fazem bem o seu trabalho.
Meus professores me recompensam pelo

trabalho bem feito.
Minha escola espera que eu aprenda com êxito

as habilidades básicas.
Minha escola espera que eu faça o meu melhor.
Minha escola é uma boa escola.
Sinto-me orgulhoso da minha escola.
Prefiro minha escola a qualquer outra.
O que aprendo em classe será útil em minha

vida mais tarde.

• Todos os itens desta lista demonstram associações
positÍvas significatÍvas em pelo menos uma das
administrações dos mais importantes instrumentos de
pesquisa Valuegenesis quanto à lealdade denominacional,
maturidade de fé, e/ou responsabilidade social

denominacional e compromisso cristão.3 Con
tudo, no caso destes dois estudos, os jovens ad
ventistas eram bastante semelhantes, não
importa a que escola freqüentassem.

O que aprendemos da pesquisa Valuegenesis?
Embora nossos dados demonstrem apenas
relacionamentos periféricos entre alunos das es
colas adventistas e compromisso cristão ou leal
dade denominacinal, fortes relacionamentos
realmente existem entre certas qualidades,
efetividade da escola e a atitude dos jovens.
Como um relatório australiano nos informa, "O
que acontece dentro de wna escola adventista
tem muito mais peso no desen\{}lvimento da leal-

dade e do compromisso cristão do que a mera
freqüência a escola. ,,4

Está claro, então, que não podemos descansar
sobre a glória de "ser uma escola adventista". O
projeto Valuegenesis indica que isto em si
mesmo não parece fazer muita diferença para
muitos estudantes. Devemos ter boas escolas ad
ventistas, se desejamos assegurar a redenção dos
jovens. Tais escolas podem fazer real diferença.

o que faz a diferença?
A análise posterior dos dados da Valuegenesis

permite nova informação acerca do que faz a
diferença em uma boa escola adventista. Es
tudantes com níveis elevados de lealdade
denominacinal, compromisso cristão e respon
sabilidade social dizem que os seguintes itens
são verdade acerca das escolas adventistas que
eles freqüentam:

• Eles sentem que estão recebendo uma boa
educação acadêmica em suas escolas.

• Eles percebem o ambiente escolar como
caloroso e receptivo.

• Eles se sentem responsáveis pelo seu com
portamento.

• Eles vêem seus professores desempenhando
um papel de modelo cristão.

• Eles se beneficiam de um currículo
religioso bem planejado.

Estudantes em boas escolas adventistas dizem
que seus professores são competentes, esperam
o melhor deles e os recompensam quando fazem
um trabalho bem feito. Estes estudantes têm or
gulho de sua escola e prefeririam freqüentar a es
cola adventista do que qualquer outra escola.

Boas escolas adventistas fazem tudo para en
corajar a excelência acadêmica. Algumas das
coisas especíticas que contribuem para que os
alunos percebam que a escola tem um bom am
biente acadêmico incluem o seguinte:

• A escola assume uma postura agressiva
com relação ao crescimento do corpo docente,
encorajando os professores a obterem preparo
avançado, diplomas, credenciais e educação
contínua.

• A escola encoraja envolvimento ati\{} dos
estudantes, corpo docente, mesa administrativa e
comissões comunitárias em reconhecimento e
recompensa de liderança acadêmica por profes
sores. Infelizmente, muitos professores aban
donam o ensino porque eles não têm nenhuma
noção de que seu esforço e dedicação são real
mente importantes. As escolas adventistas
tiveram a oportunidade de reconhecer profes
sores nestes últimos anos com o prestigiado
prêmio "Thomas and Violet Zapara", de
excelência no ensino. Cada Associação deveria
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ficar inundada de nomeações, por parte das es
colas, para tais prêmios. Mas as mesas ad
ministrativas de algumas Associações verificam
que elas têm poucos candidatos entre os quais
fazer seleção. A comunidade que constitui a es
cola deve ser educada a procurar a excelência e
buscar formas apropriadas de comunicar sua
percepção e reconhecimento.

• A escola se comunica, freqüente e regular
mente, com os pais e constituintes. Cartas infor
mativas, encartes em boletins de igreja e outras
formas de comunicação haverão, não apenas de
comunicar a comunidade escolar e promover o
envolvimento em atividades, mas também
ajudará a aprofundar a convicção de que a es
cola merece forte apoio dos constituintes:
Poucas escolas adventistas utilizam os jornais
locais para comunicar realizações acadêmicas
dos seus alunos e professores. A maioria dos jor
nais locais têm uma coluna entitulada
"Realizações Jovens" ou algo semelhante, a
qual publica essencialmente todas a notícias
supridas pelas escolas locais. Esta e a forma
fácil e de baixo custo de aumentar a consciência
pública quanto a excelência acadêmica da escola
adventista local.

Os escritores do WJluegenesis têm manifes
tado preocupação quanto aos baixos índices de
calor que os jovens atribuem às escolas e igrejas
adventistas.5 Alunos de escolas adventistas
eficazes dizem que seus professores se
preocupam com eles, ouvem-nos e tentam não
embaraçá-los. Esses alunos estão aprendendo a
aceitarem-se e a preocuparem-se com outros.

Como os educadores e administradores em
escolas adventistas podem assegurar que suas es
colas são calorosas? Uma lista de sugestões
pode incluir os seguintes aspectos:

• Ajudar os alunos ~sentir que eles são

Ambiente Escolar: Caloroso e Afetivo*

Meus professores se importam comigo.
Os professores de minha escola me ouvem.
Os professores procuram não embaraçar os es

tudantes.
Na escola eu aprendo a aceitar-me.
Na escola eu aprendo a preocupar-me com

outros.

• Os itens desta lista dBmOnstram associações positivas
em pelo menos uma das administrações dos mais impor
tantes instrumentos de pesquisa Valuegenesis quanto à
lealdade denominacional, maturidade de fé e/ou respon
sabilidade social.

ouvidos. Buscar formas pelas quais os estudan
tes possam expressar suas preocupações e
receber respostas dos professores e ad
ministradores. Algumas escolas mantêm foros
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públicos, enquanto outras usam caixas de
sugestões. Uma seção de "Cartas ao Diretor" na
carta de anúncios ou jornal da escola permite
que os alunos comuniquem suas preocupações.
Certifique-se de que os alunos recebam uma
resposta às suas questões e preocupações.

o s educadores que vêem
vidas moldadas pelo
poder do ambiente de

uma escola cristii crêem que as
escolas adventistas fazem
diferença.

• Não dependa apenas dos professores in
dividualmente para estabelecer um clima de
calor. Ajude isto acontecer através de freqüente.<;
discussõe.<; sobre a questão, em grupo. Anime os
professore.<; a e.<;tabelecerem planos para
promover um caloroso ambiente na escola. Use
idéais colhidas de artigos sobre a questão em jor-

. 6
nals recentes.

• Algumas escolas mantêm um "Círculo de
Qualidade" em que professores e alunos parti
lham seus sentimentos e preocupações. Certas
e.<;colas têm "grupos familiares" que se reúnem
regularmente. Estes tipos de interações, os quais
determinam re.<;peito por idéias e sentimentos in
dividuais, permitem aos alunos desenvolverem
elos com grupos pequenos dentro da escola. Isto
ajuda a promCNer os sentimentos que são impor
tantes para as pessoas dentro da escola. Outras
pessoa<; se preocupam acerca delas e elas têm
uma responsabilidade de respeitar o sentimento
de outros estudantes.

• Deixe que os alunos saibam que a escola
valoriza atitudes de respeito e cuidado. Uma es
cola na União do Pacífico estabeleceu uma
extraordinária tradição que encoraja o calor e
cuidado entre os alunos. Ela é chamada de
"Golden Rule Scholarship" (bolsa de estudo da
Regra Áurea). Um homem de negócios local
doou uma razoável importância para ajudas es
colares, a qual é doada a estudantes em maio de
cada ano. Quatro alunos, um de cada classe, são
selecionados pelos alunos. Esta escola não con
fere aos alunos maior honra do que a "Golden
Rule Scholarship".

Estudantes nos quais a escola adventista faz
uma diferença em suas vidas relatam que seus
professores demonstram a eles como se



relacionar com Deus. Dizem que podem falar
acerca de Deus com seus professores e que
aprendem os valores cristãos em suas classes.
Uma das mais importantes descobertas do es
tudo Valuegenesis é que os jovens são profunda
mente influenciados por adultos que se
preocupam com eles e se dedicam a partilhar
sua experiência cristã.

exemplo, se um aluno é pego pixando um
prédio escolar, a conseqüência natural seria que
ele limpe e repinte a parede. Isto seria uma
punição mais eficaz do que mandar o aluno para
casa por uma semana. Também produziria mais
conseqüências positivas - economizando o
trabalho do departamento de manutenção, man
tendo o aluno no ambiente do aprendizado e en-

o Impacto Cristão dos Professores*

Meus professores demonstram como relacionar-me com Deus.
Eu aprendo os valores cristãos em minhas classes.
Sou capaz de falar a respeito de Deus com meus professores.

* Os itens desta lista demonstraram associações positivas em pelo menos uma das administrações mais importantes dos
instrumentos de pesquisa Valuegenesis quanto à lealdade denominacional, matun"dade de fé e/ou responsabilidade social

Aqui estão algumas das formas como os ad
ministradores podem encorajar este tipo de im
pacto cristão por seus professores.

• Selecione professores com vidas cristãs
vibrantes. Algumas vezes mesa" administrativas,
em entrevista com um professor candidato ao
emprego, focalizam o preparo acadêmico e
experiência, mas não perguntam: "Como \Dcê
encoraja os alunos a explorar seu relacionamen
to com Deus através de suas classes?" ou
"Como você responderia a um aluno que faça
perguntas acerca de um relacionamento mais
efetivo com Deus?" É mais fácil empregar um
cristão amável do que criar um.

• Encoraje o seu grupo a envolver-se ativd
mente nos programas das igrejas constituintes.
Os jovens são muito impressionados com profes
sores que não sentem que seu trabalho termina
na sexta-feira quando a campainha da última
classe soa. Esperam ver seus professores em·ul
vidas na" atividades do sábado.

• Ajude os professores a relacionarem suas
disciplinas com o ensino cristão. Pr(widencie
para o corpo docente seminários que facilitem o
pensamento criativo acerca de maneiras para
trazer Cristo para cada classe.

Em escolas efetivas, os alunos dizem que eles
são envolvidos nos alvos e na disciplina. Eles
dizem que a disciplina é justa e que eles gostam
da maneira como as coisas são feitas. Eles se
sentem responsáveis por suas ações.

Aqui estão algumas sugestões para ajudar a
escola a promover idéais de justiça e respon
sabilidade:

• Mantenha poucas regras - simples e bem
escolhidas. Assegure-se de que elas são
publicadas e entendidas pelos alunos e pais. 7

• Quando aplicando a disciplina, prefira errar
do lado do arrependimento e misericórdia, per
mitindo que as conseqüências naturais
prevaleçam o tanto quanto possível. Por

sinando-lhe que o trabalho pesado é
freqüentemente necessário para corrigir atas
irresponsáveis.

• Ajude os alunos a descobrirem os
princípios de boa liderança e governo através do

o Ambiente Escolar:
Justiça e Responsabilidade*

Eu gosto da forma como as coisas são feitas
em minha escola.

Na minha escola a disciplina é aplicada com
justiça.

Os alunos são ouvidos por aqueles que ad
ministram a escola.

Na escola em me sinto responsável por mi
nhas ações.

Eu tenho uma idéia clara dos alvos importan
tes de minha escola.

* Os itens nesta lista têm demonstrado associações
positivas em pelo menos uma das administrações dos
instrumentos de pesquisa mais importantes Valuegenesis
quanto à lealdade denominacional, matun"dade de fé e/ou
responsabilidade social.

estudo de boas pessoa" e líderes humanitários
através da história. Por exemplo, a sábia
liderança de Salomão provê princípios relevantes
para se tratar com situações difíceis hoje. Um
professor observou que uma aluna foi recente
mente impressionada com uma verdade essen
cial depois de estudar a obra Os Miseráveis, de
Victor Hugo. A aluna disse que agora ela en
tende o perigo de aplicar a letra da lei sem obser
var a intenção.

• Envolva os alunos na administração do cam
pus, inclusive na mesa administrativa e comissão
de disciplina. Mesmo que eles sejam membros
sem direito de \Dto, a contribuição deles pode
ser valiosa. Cada escola tem alunos maduros, os
quais podem ser um grande patrimônio no
planejamento e administração da escola.
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Os estudantes concordam que o programa
religioso de suas escolas exercem um grande im
pacto em sua fé religiosa.

Capelas diárias ou semanais ou períodos de
culto são freqüentemente tratados superficial
mente por professores e administradores, os
quais distribuem as responsabilidades com o
corpo docente com pequena consideração pelas
preocupações e necessidades religiosas dos

F
oltes rel~ionamentos real
mente eXistem entre celtas
qualidades, efetividmle da

escola e a atitude dos jovens.

alunos. As descobertas do projeto Wuegenesis
indicam que uma grande quantidade de atenção
deveria ser dewtada ao planejamento dos
programas religiosos da escola. Aqui estão al
gumas sugestões para promover estes programas:

• Estabeleça equipes de professores, alunos e
membros da comunidade para desenmlverem a
estrutura geral do currículo religioso da escola.

• Estabeleça prioridades e encontre pessoas
para trabalhar com a escola a fim de moldar a
vida religiosa dos jovens. Freqüentemente pas
tores locais estão desejosos e ansiosos em
ajudar, mas não sabem como fazê-lo. A maioria
necessita ser formalmente convidada para par
ticiparem no campus escolar. Algumas escolas
provêm uma sala na qual pastores locais podem
ministrar aconselhamento. Isso aumenta o desejo
dos pastores em participar no currículo religioso
e interagir com os jovens. As escolas podem

Programa Religioso

A percentagem de estudantes Que concorda
Que estas atividades da escola consideravelmente
ajudaram no desenvolvimento de sua fé religiosa:

Semana de Oração (63%)
Classes de Bíblia (69%)
Capela (52%)
Culto Matutino (40%)
Atividades Missionárias (37%)

também usar os recursos da Associação/Missão
local.

• Aumente o enmlvimento dos pais nas
atividades religiosas da escola. Peça a eles para
falarem em capelas ou cultos e a se assentarem
nas reuniões de planejamento.

• Enwlva os alunos nas atividades religiosas.
Eles são mais beneficiados por programas
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religiosos que eles ajudaram a planejar e
apresentar. Freqüentemente isto significa mais
trabalho para o corpo docente, mas o esforço
vale a pena em termos dos resultados.

Se \{)Cê falasse com os membros da igreja ad
ventista de Summerstown, eles lhe diriam quão
orgulhosos estão de sua pequena escola. Eles
diriam que não tem sido fácil manter tudo fun
cionando, mas vale a pena o esforço. A
dedicação comunitária em prover uma boa
educação adventista tem sido compensadora. Os
jovens que freqüentam a escola têm se distin
guido academicamente e têm provido liderança
cristã aonde foram. Bses jovens dizem que
freqüentar uma boa escola adventista realmente
fez toda a diferença para eles.

Dra. Gail Taylor Rice ensina nas Facu1dLJdes de Saúde
Pública e Profissões Aliadas da Saúde, da Loma Linda
UniversiJy, Loma Linda, Califórnia, E. UA. Membro da
equipe de consuboria de \áluegenesis, apublicação mais
recenJe da Dra. Rice é Valuegenesis IV: Fbrtrait of Adventist
Educators, disponível através da La Sierra UniversiJy Press.
A Dra. Rice está aJuafmenJe escrevendo \áluegenesis Report
V: Family Rictors and Christian Youth.
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