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De volta ao básico

Aeducação passa por ciclos previsíveis, por vezes com inovações
encorajadoras, outras vezes salientando um método mais tradicional. Este
último movimento tem sido chamado de Volta ao Básico. Pais e líderes
que apóiam este ponto de vista recomendam que os professores se

esqueçam das teorias experimentais e em seu lugar enfatizem as habilidades
essenciais e os métodos de aprendizagem já testados através dos anos.

Os educadores Adventistas do Sétimo Dia também enfrentam esta
tensão entre o novo e o conhecido, entre a continuidade e a mudança. Certamente
queremos preparar nossos estudantes para uma vida produtiva neste mundo
moderno, usando os melhores métodos e materiais disponíveis; porém, não
queremos abandonar os princípios da educação cristã. Na realidade, estes
princípios dão significado e excelência ao nosso empenho educacional.

Quando foi a última vez que você colocou de lado suas anotações de
classe, seus livros e manuais para ret1etir sobre os princípios básicos da educação
Adventista do Sétimo Dia? Algum tempo atrás, depois de ler mais uma vez o
clássico livro de Ellen White, intitulado Educação, decidi fazer um resumo da
minha compreensão destes conceitos essenciais, comparando-os com a minha
própria experiência de professor. Foi um exercício valioso e emocionante que me
ajudou a focalizar melhor na minha missão. Exponho abaixo o meu resumo para
sua avaliação e reflexão.

Na educação Adventista do Sétimo Dia:

1. Vemos a formação cristã de crianças e jovens como parte de um
processo cooperativo que envolve o lar/os pais, a escola/os professores e a igreja/
os líderes religiosos. Os estudantes aprendem que fazem parte de um povo
especial com uma história, uma missão e um destino glorioso no qual eles podem
exercer uma função importante.

2. A Bíblia constitui a base e o ponto de referência do empenho escolar.
Todo o currículo bem como os programas extracurriculares refletem a opinião
geral do mundo e os princípios revelados nas Sagradas Escrituras. Professores e
estudantes acreditam que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da
Bíblia orientará aqueles que dele se aproximam com disposição de aprender.

3. A Jesus Cristo e Seus ensinos é designada uma posição de privilégio
no campus escolar. Os jovens são incentivados a aceitá-Lo como o Criador,
Salvador, Senhor e Rei vindouro, e a dedicarem a Ele sua vida. O fato de
estabelecerem um relacionamento amistoso com Ele traz significado e esperança
à sua vida.

4. Os educadores procuram promover em cada estudante um
desenvolvimento equilibrado em todas as dimensões da vida. Os estudantes são
levados a adotarem um estilo de vida simples e saudável. Seu alvo máximo é
shalom - paz e harmonia com Deus, consigo mesmos, com os outros e com a
Natureza.
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s. o objetivo principal é ajudar os estudantes a desenvolverem um
caráter cristão sólido, a compreenderem o seu valor individual como filhos de
Deus, a aceitarem os valores cristãos e a aprenderem a fazer escolhas baseadas
em princípios. Este alvo é melhor alcançado num contexto de liberdade
responsável e disciplina que redime.

6. Professores e estudantes reconhecem que toda verdade é a verdade
de Deus, e que todas as áreas de estudo podem ampliar e aprofundar sua
compreensão da verdade como foi revelada em Jesus, na Bíblia e na Natureza. O
currículo favorece o aprendizado interdisciplinar e prático.

7. O serviço ao próximo, motivado pelo amor de Deus, é o propósito
ideal da vida. Prioridade é dada para qualidades tais como justiça, compaixão
ativa, generosidade e trabalho honesto. Os programas escolares promovem
atividades que aliviam as necessidades humanas.

8. Os estudantes são motivados a pensar de maneira informada,
independente e responsável. Ao invés de se deixarem ser moldados pela cultura
que os rodeia, eles aprendem a lidar com ela com discernimento crítico segundo a
perspectiva de Deus, aprendendo a escolher aquilo que é verdadeiro, bom e
bonito.

9. Os jovens aprendem por experiência a tomar parte ativa no plano
divino da redenção. Reconhecendo sua função como sal da Terra e fermento, eles
procuram promover neste mundo a harmonia mais íntima com o ideal de Deus.

10. Os estudantes descobrem seus talentos e vocação e se preparam
para uma vida útil de desenvolvimento pessoal. O alvo máximo é ajudar cada um
deles a se qualificar como cidadãos do reino de Cristo, onde sua educação
continuará através da eternidade com Deus.

É este um resumo justo do que nós chamamos de filosofia da educação
adventista? Existem omissões significativas?

Quero convidar-lhe a reler o livro Educa~'ã() com um lápis na mão e
escrever o seu próprio resumo destes princípios. Ao trazer-lhe "de volta ao
básico", este exercício o levará a um ensino cristão mais bem focalizado.
significativo e eficiente.

-Humherto M. Rasi
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