
v. Bailey Gil/espie

"Se Não Pode Ser
Avaliado, Não
Aconteceu!"

Avaliação Espiritual na Escola Adventista

i mbro_me da frase que um
dos meus professores de

pós-graduação usava
quando falava sobre

avaliação educacional e
espiritual. Ele dizia: "Se você
não pode ver uma coisa,
provavelmente ela não
aconteceu!"

Nós perguntamos: "Não
existem resultados educacionais
ou tipos de conteúdo que
desafiam a avaliação? Que não
podem ser vistos?"

O professor simplesmente
repetia o seu ditado: "Se você
não pode ver uma coisa e avaliá
la, provavelmente ela não
aconteceu!" Assim que um
conceito simplístico porém
inclusivo sobre avaliação nasceu
na minha mente.

Toda organização tem alvos,
sejam esses declarados formal
mente ou não. Os detalhes
específicos podem variar, mas
sem dúvida todos concordariam que: "O
alvo fundamental de qualquer organização é
melhorar a eficácia."i Para alcançar seus
alvos e fazer os ajustes necessários, as
organizações precisam avaliar quão bom é o
seu funcionamento. Isso é verdade tanto na
educação cristã particular como na
corporação enorme multinacional.

Os delegados de uma recente reunião de
líderes da Igreja Adventista mundial

votaram o seguinte desafio:
É hora de a Igreja como um todo

indagar e responder as difíceis perguntas
acerca de como a Igreja está se relacionan
do com o princípio diretriz da Comissão do
Evangelho. Como pode o princípio diretriz
ser realizado na vida de membros, pastores
e congregações? Como podem medir o seu
progresso no comprimento da Comissão do

Evangelho? Como podem as
universidades, faculdades e
escolas secundárias, fábricas de
alimento, instituições médicas,
clínicas, casas publicadoras e
centros de comunicação de alto
nível tecnológico estabelecer
normas de responsabilidade
baseadas na Comissão do
Evangelho ?2

Desde que esta declaração
apareceu no primeiro parágrafo
do documento intitulado
"Compromisso Total Com
Deus", muita discussão e ação
têm ocorrido na igreja inteira na
tentativa de compreender e
fazer algo a respeito dessa
preocupação e desafio. Quase
três anos atrás, a então Junta de
Educação Superior da Divisão
Norte-Americana solicitou que
o Centro John Hancock da La
Sierra University, em Riverside,
Califórnia, E.U.A., organizasse
e publicasse um projeto inicial

para esclarecer o processo de avaliação, ou
auditoria, da educação superior na Igreja
Adventista. Discussões acerca do objetivo e
função do documento foram longas e
detalhadas. A interação entre diretores de
faculdades, educadores, administradores de
igreja e teólogos produziu uma declaração
de missão para a educação superior
adventista e três volumes intitulados
Revisão de Faculdades e Universidades da

REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA. 9: 1998 5



.lilI/lU dc Edll('{/\'({o SlIperior da /)il'i,I'({(I

\or!c-,\I/ICriCl/l/a, Esses volumes
dpresentam esclarecimentos acerca do
processo de dVdl iaç:ro na educaç:lo superior
hem como um convite da Associação Geral
l' der Divisão Norte-Americana para
L'nv olver-se num processo de avaliação. a
ralão da auditoria e um detalhado manual
de recursos que identifica instrumentos e
ferramentas pard a avaliação.

Ofereceu-se sugestões práticas para
equddr as instituições de educação superior a
e\aminarem aquilo que estão fazendo.
como o estão fazendo e ajudar a analisar os
desafios descohertos nas áreas de
conhecimento. habilidades. valores. fé
madura e outras questões institucionais que
se relacionam com a sua declaração de
missão.

Ap()s examinarem essas questões. as
escolas então estabeleceriam planos de ação
e os partilhariam com suas instituições
irmãs. Nossa escola. La Sierra University.
pilotou esse projeto. como também o
Oakwood College. em Huntsville. Alabama.
E. U.A. O que aprendemos pode ajudar
outras instituições que desejam concentrar
se mais precisamente naquilo que estão
fazendo e como sua missão afeta a vida dos
seus estudantes.

Para alcançar seus alvos e fazer os

ajustes necessários, as

organizações precisam avaliar

quão bom é o seu jimcionamento.

Avaliação Não É Idéia Nova
A valiações ocorrem todo o tempo. em

todo tipo de situação. Mesmo quando não
estamos intencionalmente envolvidos
numa avaliação. fazemos eom
regularidade perguntas tipo avaliação. Ao
considerarmos o ano letivo anterior. nos
perguntamos: "Será que meus alunos
aprenderam alguma coisa'l" Quando os
membros da eomissão perguntam como
estão progredindo as coisas. nos
perguntamos: "Está minha escola
seguindo o rumo correto')" Em reuniões
de pais e mestres. os pais perguntam:
"Serei que JoãOL:inho sabe ler melhor
agora do que antes'l" Evidentemente.
avaliação é algo universal que está
ocorrendo a todo instante.

As perguntas mencionadas acima são
as mais óbvias prcocupações do tipo
avaliação. As respostas a tais pcrguntas
muitas vczes nos dão idéias a respeito de
como formular atividades e programas
que podcm produzir resultados significati
vos. As perguntas difíceis encontram-se
nas áreas pcssoal e espiritual: "Está nossa
escola refletindo o caráter de Deus em
todas as atividades'l" "Têm meus alunos
uma fé abundante e crescente?" "Estamos
aprendendo a ser orientados pela graça')"
"Será que o clima da nossa escola cultiva

t' ~ 'I"a e.
Sendo que não existem respostas fáceis

para essas perguntas. geralmente
começamos o processo de compreensão
fazendo mais perguntas. Por exemplo:
"Que tipos de atitudes e ações
demonstrariam uma orientação pela
graça?" "Como pode uma escola refletir
sua missão?" "Pode-se verdadeiramente
compreender a maturidade da fé?" Devido
a subjetividade da vida pessoal e religio-

sa, é extremamente desafiante conseguir
determinar ferramentas de avaliação que
sejam precisas e significantes.

O documento "Compromisso Total"
adverte-nos a ampliar o escopo da
avaliação formal. As escolas
denominacionais devem desenvolver
modelos de avaliação espiritual que
possam mover tanto as escolas como seus
estudantes para mais perto do "ideal" da
prática educacional adventista. Aqui lo
que se fazia intuitivamente no passado
precisa ser feito mais intencionalmente se
queremos descobrir se algo "aconteceu ou
não".

o Que Significa Ter Fé Abundante
e Madura?

A experiência da fé deve ser abundan
te. complexa e de múltiplas facctas. Ela
inclui aquilo que as pessoas crêem. como
essas crenças afetam seus valores e
escolhas na vida. quanta segurança
pessoal e senso interior de bem-estar tal fé
proporciona. bem como os
comportamentos que nutrem a
experiência: oração. estudo da Bíblia.
meditação. testemunho. evangelismo
pessoal. etc. A experiência da fé tem
também um aspecto global. Pessoas de fé
madura promovcm mudanças sociais c
globais a fim dc que haja maior justiça
social. e seu serviço dedicado pela
humanidade é consistente. ardente e ativo.
Essa compreensão ampla dc fé pode ser
mais concentrada e específica quando se
tem em vista pessoas de várias faixas
etárias.

As pesquisas sobre o desenvolvimento
da fé demonstram como a fé. os valores e
os compromissos são cultivados. As
preocupações acerca das várias facetas da
vida religiosa emergem como questões
sérias. James Michael Lee. educador
religioso inovador. sugere que podem
haver até nove "conteúdos" separados que
formam cinco grupos distintos. Todos
esses devem ser explorados para
compreender como a fé e o compromisso
são cultivados e desenvolvidos. Eles
incluem os seguintes:

(I) O primeiro conteúdo é (I resultado.
Este produto da questão educacional é
óbvio. (2) O próximo é o processo. a
maneira em que a pessoa aprende a
respeito das coisas religiosas. (3) Existe
também o conteúdo do conhecimento
(cognitivo) e seu outro lado, (4) o
conteúdo afetivo, que trata dos
sentimentos que a pessoa tem sobre a
vida, a religião e a própria aprendizagem.
(5) Dentro da experiência educacional.
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existe também o conteúdo verbal 
coisas que são expressas lingüisticamente,
e (6) o conteúdo não verbal. Estes
incluem coisas como o tom e timbre da
voz, a emoção e qualquer atitude que se
comunica sem uso da linguagem. (7) Lee
sugere que existe também um conteúdo
consciente, tudo quanto se deseja ensinar,
e seu oposto, (8) o inconsciente,
informação que está além daquilo que a
pessoa percebe, ou aquilo que é ensinado
"casualmente". (9) Finalmente, existe o
conteúdo de estilo de vida que faz parte
da experiência de aprendizagem. Este é "a
maneira em que a pessoa organiza seu
próprio sistema e vive sua vida".' Lee diz:
"Ao encontrar a Bíblia, a pessoa é
impressionada repetidas vezes pelo fato
de ser um livro que em sua inteireza trata
de estilos de vida.... em termos daquilo
que declara, em termos daquilo que
propõe e em termos da forma viva e
eterna do seu carMer revelador."4

Lee crê que devemos dominar esses
conteúdos e desenvolver um ministério
que causa impacto sobre todas essas áreas
a fim de que haja um crescimento todo
abrangente c positivo na vida religiosa
das pessoas.

Como Fazê-lo?
Embora a fé e a vida religiosa sejam

questões pessoais, muitas tentativas têm
sido feitas para explorar a fé em suas
muitas dimensões, inclusive seus aspectos
externos e intrínsecos, pessoais e
devocionais, pró-sociais e comunitários.'

A maioria das pessoas que se
consideram assessores profissionais
argumentam que inúmeros princípios
importantes devem ser considerados, sem
levar cm conta o "conteúdo" da avaliação.

Os alvos principais da avaliação
educacional podem ser resumidos da
segui nte maneira:

• Incluir tantas pessoas quantas for
possível que estejam envolvidas com
estudantes, programas e atividades a fim
de prover evidência de qualidade de
programa, documentar mudanças na
qualidade e estabelecer um banco de
dados longitudinal para usar na avaliação
do progresso dos estudantes.

• Avaliar habilidades, conhecimento,
compromisso e realizações especificadas
em cada parte da declaração de missão a
fim de fazer as coisas melhores e mais
concentradas.

• Estabelecer um processo contínuo de
avaliação, elaborado e executado pelos
estudantes, corpo docente e pessoal de
acordo com a função de cada um e a

declaração de missão da escola, e para dar
assistência aos departamentos
encarregados de cumprir a missão.

• Usar a avaliação para examinar os
métodos utilizados e determinar quão
apropriado é o processo de avaliação em si
(esse aspecto da avaliação é contínuo).

• Usar o desempenho dos estudantes
nos índices de avaliação para avaliar os
programas, e, de modo inverso, usar a
evidência da falta de desempenho para
desafiar e criar mudanças. Contudo, o
processo de avaliação tem como objetivo
mover a instituição para algo melhor. Se
os resultados forem usados para fazer com
que os estudantes e o corpo docente
sintam que não podem realizar seu papel.
ou que não conseguiram realizar, ou que
são menos do que devem ser, o propósito
da avaliação terá sido mal-usado.
Avaliações devem mover a instituição,
seus programas e procedimentos para algo
melhor. não devem impedir o progresso
nem criar meios pelos quais julgar as
pessoas. Avaliações devem simplesmente
ajuntar informações que sirvam para
desafiar os alunos, o corpo docente, a
instituição e o pessoal a atingir os alvos da
instituição.

• Considerar todos os instrumentos de
avaliação como algo confidencial. A
identidade das pessoas não deve ser
divulgada (corpo docente, pessoal.
estudantes, pais, etc.), porque o alvo
principal de uma avaliação é proporcionar
direção para planejamento futuro, avaliar
o desempenho e documentar evidências
para mudança. Todos se beneficiam

Avaliações ocorrem todo o tempo,

em todo tipo de situação.

quando a avaliação é feita
apropriadamente e sem pressão. Ela pode
ajudar-nos a aprender tanto quanto
possível acerca daquilo que estamos
fazendo para que possamos fazê-lo
melhor ainda no futuro.

Sem dúvida, a avaliação e auditoria de
esforços educacionais proporcionam um
bom número de benefícios incidentais.
Por exemplo: Durante as reuniões das
equipes da pesquisa Valuegenesis, nossa
comissão ficou muito desanimada ao
descobrir que as questões de clima na
vida congregacional foram aval iadas com
severidade nas igrejas adventistas (em
contraste com centenas de jovens da
Convenção Batista do Sul. que
participaram de semelhante avaliação).
Lemhro-mc bem como nosso grupo ficou
ahismado quando descobrimos que apenas
27 por cento dos alunos adventistas nas
nossas escolas consideravam suas igrejas
locais como "calorosas". Notas haixas
foram também dadas ao "clima de
pensamento" para a maior parte das
congregações locais.

A reunião teve um intervalo de mais ou
menos meia hora. Andávamos pelos
corredores e conversávamos em voz baixa
naquele dia de fevereiro ao olhar para o

----~
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Aquilo que se fazia intuitivamente

no passado precisa ser feito mais

intencionalmente se queremos

descobrir se algo "aconteceu ou

não".

campo nevado ao redor daquele hotel em
Minneápolis, Minnesota, E.U.A. Quando
novamente nos reunimos para analisar a
informação colhida de mais de 15.000
alunos de 6a a 12a séries em nosso sistema
educacional, chegamos à conclusão que
enfrentávamos um desafio incrível.
Podíamos fixar nossos pensamentos na
informação negativa e tornar-nos deprimi
dos, ou usar aquela informação para
estabelecer e executar planos para tornar o
clima das igrejas adventistas mais
amigável para os jovens. Aquele conjunto
de informações que originalmente
consideramos "ruim" tornou-se o recurso
para mudança criativa em muitas
congregações na Divisão Norte-America
na e nas escolas em todas as partes dessa
divisão.

Assim são as avaliações. Quando
recebemos resultados negativos devemos
tomá-los como desafio para melhorar as
coisas. Quando os resultados parecem ser
bons, podemos partilhar os mesmos com
os alunos, corpo docente, pais e
constituintes os quais precisam saber da
eficácia das nossas escolas.

Cinco Passos Para a Avaliação
Espiritual

I. Considere claramente o conceito ou
a idéia que você deseja avaliar. Em
ambientes educacionais, geralmente
começamos com a nossa declaração de
misslio. Se a sua escola não tem uma
declaração, você acabou de descobrir a
sua primeira tarefa!

Declarações de missão devem ser
elaboradas por todos aqueles que estlio
envolvidos na vislio. Procure incluir
membros dajunta administrativa, pais,
pessoal, corpo docente, estudantes, a
administração e o pessoal da associação.
Todos esses têm interesse na missão da
sua escola. Primeiro, peça ao diretor ou
presidente da junta para providenciar
declarações modelo. O departamento de
educação da sua associação ou união deve

poder fornecer materiais úteis nessa área.
2. Utilize sua declaraçlio para identifi

car áreas amplas de vislio. Por exemplo:
Se sua declaração de missão diz, "De
acordo com a missão da Igreja Adventista
do Sétimo Dia, o alvo da nossa escola é
educar os estudantes de maneira holística
para uma vida cristã produtiva na igreja e
na sociedade. A verdade sobre Deus
conforme encontrada nas Eserituras e
definida pela pessoa de Jesus Cristo
orienta a vida e o ensino da nossa
instituição",r' isso o ajudará a determinar o
que deseja avaliar. As amplas áreas da
educação holística (física, espiritual e
social), o envolvimento na igreja e
comunidade e a posição central da Bíblia
no currículo, vida escolar e direção de
cada instituição tornam-se elementos
cruciais a serem examinados.

3. Depois de identificar os elementos
vitais na sua declaração de missão,
comece a analisar as práticas que levam
ao alvo ou enriquecem esses conceitos
hásicos. Então você estará dirigindo-se a
alvos específicos de avaliação. Suas
opções são muitas. Por exemplo: Talvez
você queira avaliar os compromissos
religiosos da sua escola, as atividades que
nutrem seus alunos, os modelos de
aconselhamento e sua disponibilidade e o
envolvimento dos membros, pastores e
pastores dos jovens das igrejas locais na
ví'da da escola. Outras questões a serem
exploradas são:

• As questões de clima que influenciam
o compromisso religioso dos seus
estudantes,

• Os serviços estudantis que
influenciam a vida dos seus jovens cada
dia e

• As habilidades e desempenho
acadêmico que você deseja que seus
estudantes atinjam nas áreas de
conhecimento bíblico, lealdade à igreja e

Avaliações devem mover a

instituição, seus programas e

procedimentos para algo melhor,

não devem impedir o progresso

nem criar meios pelos quais julgar

as pessoas.

envolvimento na comunidade.
4. Utilize instrumentos padronizados

para avaliaçlio, ou use a sua
criatividade para inventar seus próprios
instrumentos. Existem muitos instrumen
tos de avaliação que podem ser usados.
Alguns têm sido usados durante muito
tempo pela igreja; outros são novos e
criativos.

Por exemplo: O Centro John Hancock
para Jovens e Ministério da Família da
Faculdade de Religião da La Sierra
University continua trabalhando com
igrejas locais, associações e uniões numa
pesquisa do estilo da Valuegenesis. De
maneira rápida contudo cuidadosa,
Valuegenesis: The Short Form explora o
clima da escola, a maturidade da fé, a
lealdade à igreja, a ortodoxia, as práticas
religiosas, as escolhas quanto ao estilo de
vida, as atitudes acerca da congregação e
da escola e a participação dos pais no
desenvolvimento da fé nos jovens de 6a a
12a séries. Outros instrumentos podem
ser obtidos através de Roger L. Dudley
na Andrews University, que trabalha por
muitos anos com inúmeros acadêmicos
que têm testado diversas escalas para
analisar a vida religiosa e espiritual.

O Departamento de Educação da
Divisão Norte-Americana está preparan
do modelos para avaliação espiritual,
classificados por série e idade, chamados
"POTENTIALS", para uso nas escolas
de Io e de 20 graus a fim de ajudar os
sistemas escolares a começarem um
processo de avaliação. Esses modelos
animarão as instituições a partilharem
aquilo que funciona para que seja de
benefício para o sistema educacional
inteiro, ao mesmo tempo ajudando a
cada escola aprender como fazer
mudanças significativas que enriquecem
o crescimento espiritual dos seus alunos.

O desenvolvimento de um plano
espiritual, a ação no sentido de atingir
seus alvos e o uso de métodos de
pesquisa para identificar o "estado" da
sua escola servirão para capacitá-lo a
fazer planos de ação diretos, com
enfoque e alvos específicos. Isso ajudará
a escola a cumprir sua missão.

5. Mantenha registros por escrito do
seu processo e dos seus planos. Afinal, a
menos que você possa expressar suas
convicções a respeito da vida religiosa,
compromissos, fé e valores na sua
instituição, jamais conseguirá realizar
mudanças significativas. Lembre-se de
que muitos constituintes querem e
precisam saber do seu progresso. Muitas
vezes escutamos afirmações como: "Isso

8 9:1998. REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA



é muito dinhciro para fazer nada mais que
adicionar algumas classcs de religião ao
currículo da cscola púhlica" ou "Eu
frcqüentci cscolas púhlicas c nada pcrdi
com isso". Se você pode dcmonstrar
como a cspiritualidadc está intcgrada no
amhientc total da cscola cristã e como
cste contrihui com o desenvolvimcnto
holístico do estudantc. isso ajudará muito
a dar credihilidade ii prática educacional
acrescida de valorcs proporcionada pclo
sistema cducacional da igrcja.

Quem Se Beneficia de um Plano
Espiritual e Sua Avaliação

Não tenho dúvida alguma de que um
plano hem elahorado e cuidadosamente
estabelecido para avaliar a vida espiritual
dos estudantes das escolas adventistas
poderá ajudar-nos a ter como ai vo as
árcas de nossos currículos. atividades
estudantis. práticas administrativas.
relacionamento de professor com aluno c
planejamento de cultos que no final farão
com que as nossas escolas tenham valores
espirituais enriquecidos.

A pesquisa Valuegenesis assegura-nos
de que o corpo docente das nossas escolas
é profundamente comprometido e leal à
igreja e que consideram seu papel como
evangelístico e formador. Sem dúvida
alguma, os índices positivos de
maturidade de fé da nossa pesquisa
contínua (índices que se tornam cada vez

4. Idem. pág. 638.

5. O relatório da pesquisa Valuegene,,, incluI

informação a respeito da nossa escala

elaborada es?ecif,camcnte ?afa examinar 6""
ricas facetas da experiência da fé. A "Faith

Maturity Scale" (Escala de Maturidade da Fé)

identifica oito áreas da vida de fé e fornece um

índice percentual para seu crescimento. A

forma longa das pesquisas Valuegcnesis
contém uma escala completa (uns 38 itens que

identificam e exploram esse tipo de féJ: a

forma ahreviada da Valuegenesis para uso em

congregaçõcs de 30 ou mais estudantes. ou em
amhientes educacionais. foi elahorada para uso

de 6'1 a l1a séries, e a nova Va/llegeJlesis:

Collcge/U//il'crsitr SUIT".' usa uma cscala

abreviada para realizar a mesma coisa.

Existem diversas outras escalas para avaliar

cssa questüo complexa da vida de 1('. Entrc em

contalo com o John Hancock Ccnter for Youth

and Family Ministry. La Sierra University.

para ohtcr excmplares dessa cscala. Telefone:
+SOO-7S'i-HCYM ou +lJO,)-7S'i-22'ih.

h. Essa é uma declaraçüo Illodiricada de mi."üo

para a cduca,'üo supcrior na Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Ver Peter D. H. Bath. "The

Vlission of Advcntist Iligher Education"

(Silver Spring. Md.: NAD Board or Highcr

Educalion. IlJlJ'i). pág. IlJ.

mais clevados na Divisão Norte-America
na c nos campos mundiais depois do
projeto de pesquisa Valucgenesis) são. em
parte. dcvidos ao compromisso profundo
de escolas oricntadas pcla graça c scu
dedicado corpo docentc c pessoal. É alto
tempo de documentar esse crescimcnto e
partilhar com outras cscolas o quc está
funcionando bem para que possamos
todos nos aproximar do desempenho da
visão que Deus tem para nós e da nossa
missão na cducação cristã.

/);-. V. H"ill'r Gilll'\l'il' " l)m/l'l'l'or III' ],'ologi" I'

/'nl'oll"lill,,1I1' Crilli1 "" F"("/lIII,,1I1' III' Rl'ligiilo. /."

Sinm Ullil·crlil\'. 1'/1/ Ril'nsilll'. C"lijiími". LUA., I'

dirc!oF ('.rcclftiI'O do Centro Johlll/ullc()ck !}({r({

}O\'CIlS e lvli,ústl;r;o dll FalJlíliu.

REFERÊNCIAS
Peter T. Ewcll e Robert P. Lisensky. Al'l'l'lSillg

/II.llillllioll"I/:"[/i'('lil'I'III'I'S: Rl'lIirl'clillg Ihl'

Sl'lrSlllllr Pm("l'\1' (Boulder. Colo.: Tbe

Consortium for the Advancement or Private

Higher Education. IlJSSJ. pág. IlJ.

Tol,,1 COI//lJlillJlell! to GOlI: ;\ f)ec!"mlioll o/

Sl'irilll,,1 A("("()/lII!,,!>ilit\ iII lhe Fm//ilr olF"ilh.

votado pela reuniüo da Associaçüo Geral da

Igreja Adventista do Sétimo Dia. em Costa

Rica. outono de IlJlJ6. Relatórios nüo

publ icados (outono de 1996 I. pág. I.
3. James Michael Lce. The Co//lell! o/Rc!igio/ls

///slml'lio//: A Social SeiO/cc Al'proach

lBinningham. Ala.: Religious Education Press.

1985 J. pág. 60S.

REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA. 9:1998 9


	Text27: A foto Retirou
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: A foto Retirou
	Text31: A foto Retirou
	Text32: 
	Text33: A foto Retirou
	Text34: 
	Text35: 


