
Conversação de Importância

"Aeducaçã.o é uma conversação entre a
geração mais velha e a mais nova
sobre aquilo que é importante.'"

O Oxjiml A"nglish IJictionar.". cm
inglês. define o uso da conversação como
o ato de viver. As origens da palavra
"conversação" refletem muito mais do
que a transmissão estéril de informação.
A educação não é apenas um produto
que vendemos ou um conjunto de
informações que divulgamos. A
educação é um tapete de intricadas
cores formado por milhares de
conversações dentro e fora da sala de
aula - conversações assimiladas na
vida dos estudantes e do corpo docente
ao partilharem a jornada da vida.

O que é necessário para uma boa
con versação ')

A Conversação Precisa da
Comunidade

Conversações podem ocorrer apenas
em comunidades. Um regime ditador ou
oligárquico não mantém~conversação. É
por isso que o estilo de liderança
modelada é tão importante na
universidade. Liderança ditatorial pode
produzir bugigangas e manter linhas de
montagem correndo por algum tempo,
mas não produzirá um ambiente educa
cional universitário, um lugar para
conversação.

Gordon Bietz

A Conversação Precisa de
Ambiente Seguro

Para que haja conversação. é preciso
que ela esteja segura contra ameaças
externas. Certamente devem haver limites
para as conversações, mas aqueles que
não participam intimamente não devem,
simplesmente porque escutaram pequenas
partes da conversação. tirar conclusões
sem fundamento sobre a fé ou o caráter do
que conversam. Os constituintes. o corpo
docente, o pessoal. a administração e a
junta diretiva devem desenvolver
confiança mútua.

Nesse relacionamento de confiança
mútua temos liberdade para fazer
experiências com nossos pensamentos.
Não precisamos de teoristas de
conspiração usando nossas palavras para
inventar uma corrente complexa de
acusações com a intenção de confinar as
pessoas em prisões de rumores.

Outro inibidor de boas conversações
pode ser nosso isolamento burocrático em
prédios acadêmicos e mundos separados.
Precisamos de conversações entre as
escolas para que não acabemos contraindo
enfermidades intelectuais causadas pela
falta de comunicação.

Nossas faculdades c universidades são
lugares em que conversações importantes
devem ocorrer entre adventistas da
geração mais velha e da mais nova.
Devemos poder manter tais conversações
na certeza de que, através de amor e
confiança mútuos. acolheremos as
palavras um do outro como um tesouro
sagrado sacudindo fora o joio e retendo
firmemente o trigo.

O evangelho cria esse ambiente
seguro. A boa nova da aceitação de Deus
cria uma atmosfera não ameaçadora para
conversações educacionais.

Ameaças Contra a Conversação
Incluem Monólogos de Venda

Vivemos num mundo em que existe
pouco interesse em conversações que
edificam a comunidade. Muitas palavras
são proferidas. mas ninguém se interessa
em manter conversação.

Recebi um telefonema algumas noites
atrás. Ao tocar o telefone. pensei com
ansiosidade. Quem deseja falar comigo
minha/ilha ou meu genro? Meu irmão?
Quem gostaria de escutar o que tenho a
dizer a respeito de alguma coisa? Talvez
alguém deseja convidar-me para jantar
./óra ou ir a alguma festa? Atendi o
telefone: "Alô. Aqui é da residência dos
Bietz."
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"'Sr. Bietz. temos alguém que estará na
sua vizinhança na próxima semana e
gostaríamos de vender ... "'

Tais telefonemas simbolizam a
comercialização da comunicação na
sociedade da informática que se torna
cada vez mais vazia de conversação. Nós
nos vendemos. em vez de entrarmos em
conversação significativa. Como Rebecca
West disse: "'Não existe tal coisa como
convcrsação. É simplesmente uma ilusão.
Existcm monólogos intersecionais. nada
mais.""

Ameaças Contra Conversações
Espirituais

Num mundo de conversações
comerciais. a educação baseada em
princípios cristãos tem demanda limitada
no mercado. Mas estejamos alertas contra
o enfoque destrocido dos clientcs - em
que os parâmetros das conversações
educacionais são definidos pclo denomi
nador comum mais baixo daqueles que
estão sendo educados. Servimos melhor
os estudantes quando os desafiamos 
não sendo simplesmente um
acampamento de verão.

Somos desafiados pela firme
correnteza da sociedade rumo ao
secularismo. Por 600 anos após o
estabelecimento das primeiras faculdades
e universidades no mundo ocidental. todas
as instituições de educação superior eram
instituições de igreja: toda a educação era
educação religiosa. Mas hoje em dia a
nossa busca por significado na vida não se
satisfaz na cuidadosa educação religiosa.
Freqüentemente ela é anestesiada por
divertimentos ou químicos. "'A tragédia
do ser humano moderno não é que ele

sabe cada vez menos a respeIto do
significado da sua própria vida. mas sim
que isso lhe incomoda cada vez menos.""
Quando confrontado com perguntas
significativas sobre a vida. a resposta
muitas vezes é simplesmente "Seja o que
for"' ou a afirmação vazia. "Não se
preocupe. seja feliz"'.

"'A situação de hoje é Muito
conhccimento. mas pouco cntcndimento.
Muitos rccursos. mas pouco significado.
Muito da atitude eu-sei-como. mas pouco
da cu-sei-por quê. Muita visão. mas pouco
conhecimento a fundo."'4

Ameaças Contra Conversações
Equilibradas

Outra ameaça contra a conversação
significativa é o profissionalismo superfi
cial. Nossas faculdades e universidades
não devem tornar-se escolas profissionais
com o alvo único de prover aos scus
alunos uma habilidade que esteja cm
demanda no mercado de trabalho. de tal
forma que eles sejam nada mais que um
dente de engrenagem nas máquinas de
informática da sociedade. Permitir que a
informação seja separada do seu significa
do é tão perigoso quanto separar as
máquinas dos seus operadores. Em
séeulos passados. os clérigos eram os
instruídos. sendo que os demais
simplesmente trabalhavam cm alguma
vocação. Tomemos cuidado para não cair
novamente nesse ponto. em que apenas
uns poucos dentre os ricos são instruídos
na literatura e nas artes. enquanto a
maioria aprende apenas as habilidades
técnicas para operarem máquinas de
informática.

Conversação Tecnológica 
Ameaça e Promessa

Alguns crêem que a universidade do
futuro consistirá dc pessoas sentadas na
frente de monitores de computador.
.II/r/il/g a Internet para obter seus diplo
mas. Não haverá necessidade de
professores na sala de aula mantendo
convers'H.;ões educativas com os alunos.

Porém. você não canta no coral através
da Internet. nem toca o órgão ou algum
instrumento na orquestra via satélite.
Você não aprende a dar-se bem com
outros indivíduos no dormitório através
da Internet. nem a jogar em jogos
esportivos ou ensinar programas de Gym
Masters (mestres em ginástica) para
alunos do 2° grau via tela de computador
- não importa quão rápido você saiba
mover o mOI/se. ;\ visão de um ambiente
altamente técnico pode muito facilmente
tornar-se um pesadelo ao vermos mestres
de informática isolados passando dados
eviscerados e desapaixonados por
intermédio de linhas de fibra óptica.

;\ historiadora Patricia Nelson
Limerick sugere num artigo recente na
revisa USA Todilr que a apresentação da
uni versidade virtual não reconhece a
completa ausência "das dimensões da
educação que são mais gratificantes. mais
duradouras. que mais mudam a vida: o
contato entre seres humanos vivos. entre
mortais. entre aprendizes e professores em
·tempo real' e espaço real". Ela diz que a
aprendizagem virtual "'é escrupulosamen
te sem alma. sem mesmo um
reconhecimento momentâneo de que os
aprendizes cultivam tanto suas almas
quanto suas habi Iidades'·.)

Como professora. ela diz em auto-
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reflexão: "Continuando a funcionar na
realidade dispendiosa, informe e material,
viro uma esquina no campus e encontro
Robyn, ou Bill, ou Cristina, ou Lucinda,
ou Jason, ou Kendra - todos alunos que
recentemente assistiram uma de minhas
aulas. Não penso: 'Esse pode ser um ex
cliente do meu sistema educacional
voltado ao mercado, baseado em
competência e de custo desejáveL embora
eu não tenha maneira alguma de
reconhecer tal cl iente face a face.' Em vez
disso, penso: 'Que bom' Encontrei um
jovem muito atraente. Tenho sorte de
poder relacionar-me com esse indivíduo e
sou muito privilegiada por poder partici
par do progresso da sua educação. '''h

Não quero dizer que não devamos usar
a tecnologia de todas as maneiras
possíveis para contatarmos pessoas do
mundo inteiro, mas os contatos de fibra
óptica nunca devem substituir a
conversação face a face entre professor e
aluno no ambiente residencial. Não existe
experiência virtual do Reino de Deus que
ocorra fisicamente isolada da comunidade
e das conversaçôes que tal comunidade
evoca.

Nossa Visão - O Que É
Importante?

"A educação é uma conversação entre
a geração mais velha e a mais nova sobre
aquilo que é importante."7 Já falamos
sobre a educação como conversação 
agora, o que é importante')

"O interesse da igreja em patrocinar
suas próprias escolas para interagir com a
próxima geração de jovens dependerá, em
grande parte, de quão extensa é sua visão
e entendimentos que são distintos dos da
sociedade em geral na qual ela se
encontra."'~

À medida que a visão e missão da
Igreja Adventista se fundem com a
sociedade como um todo, nessa mesma
medida haverá perca de interesse em
apoiar nossas instituições educacionais.

Como família universitária, já
começamos o processo de esclarecer
nossa eultura e missão singulares. Já
diseutimos vários valores que considera
mos importantes:

1. Um Campus Cristocêntrico
Sem acanhamento algum, de

importância vital é que o nosso campus
seja Cristocêntrico. Isso significa que
conversações sobre a fé são bem
recebidas e encorajadas em todas as
classes, desde biologia até música,
administração de empresas até educação

física. As experiências da fé não são
domínio exelusivo das classes de religião
mas parte integral da experiência
universitária.

2. Excelência Acadêmica
Victor Stoltzfus diz que "um estudo

detalhado demonstra uma forte correlação
negativa entre a excelência da reputação e
qualquer tipo de relacionamento de igreja
declarado."" Você ouviu? Isso significa
que a excelência percebida pela
comunidade vai contra a afiliação de
igreja. Devemos mostrar que isso não é
verdade nas nossas faculdades e universi
dades.

"A iluminação do intelecto é um dos
primeiros passos no crescimento cristão.
Não se pode viver em harmonia com
Deus enquanto em ignorância. A
ignorfll1cia e o verdadeiro cristianismo
não podem continuar no mesmo
indivíduo. f: por isso que Deus colocou
grande ênfase na educação cristã."11I A
qual idade acadêmica é um valor que
devemos manter como sendo de vital
importância para a nossa conversação.

Ellen White disse: "A ignorüncia não é
aceitávcl,a Deus, e é desfavorável para a
realização de Sua obra."11 Ela vai mais
além, dizendo: "A ignorüncia é um crime
quando a luz e o conhecimento podem ser
obtidos."I' Talvez dcvamos dar multas de
ignorüncia em vez de multas de
estacionamento I

Nossa instituição recentemente tornou
se uma universidade. As implicaçôes
dessa palavra relacionam-se com
credibilidade acadêmica mais elevada. Ser
uma universidade em mais do que
simplesmente nome significa que o corpo
docente, os estudantes e a administração
devem dar atenção para excelência
acadêmica - não necessariamente
conforme definem os padrôes mundanos,
mas certamente conforme pode ser
medida pelo caráter, integridade e
competência dos nossos fonnandos ao
entrarem no mercado de trabalho.

Novamente, citando Ellen White: "É o
trabalho da verdadeira educação desen
volver esse poder. treinar os jovens a ser
pensadores e não meramente refletores do
pensamento de outroS."11 Não estamos
aqui simplesmente para fazer uma
clonagem do passado a fim de proteger o
st({fUS quo. Nosso Senhor morreu na cruz
para proteger a nossa liberdade. Nós
desonramos a Ele quando consideramos a
educação como programação em vez de
conversação.

3. Um Ambiente Distintamente
Adventista - Intelectual, Social, Moral
e Teologicamente

A Igreja Adventista do Sétimo Dia
surgiu a partir de conversações de
qualidade entre estudantes da Blblia com
convicções muito diversas sobre a
verdade. A sobrevivência das nossas
faculdades e universidades e da igreja que
amamos depende da continuação de tais
conversações.

Jamais devemos enfrentar o fenômeno
da "flor cortada" - manter a linda
aparência, porém eortadas da raiz. Mortas,
porém não reconhecendo que estão
mortas. Nossas raízes crescem profunda
mente na interpretação bíblica tradicional
e são nutridas pelo compromisso à
verdade bíblica. Não nos separemos
jamais das nossas raízes. Devemos ser um
movimento contra a cultura em vez de um
movimento que imita a cultura. Ergamo
nos acima da lama que escoa como
cultura popular e modelemos um estilo
melhor.

4. Uma ~:tica de Serviço
Ao focalizarmos o desenvolvimento de

habi !idades vendáveis em nossos
estudantes, não devemos ser
impulsionados pelo mercado unicamente
mas também pelo evangelho. Devemos
preparar nossos estudantes para trabalhos
que devem existir - não apenas para
trabalhos que existem. Devemos satisfazer
as necessidades humanas. não apenas as
necessidades das firmas da Wall Street.

Pouco antes de morrer, Jesus falou do
julgamento de todas as naçôes, usando o
símbolo de separar as ovelhas dos bodes.
Aquele juízo está baseado em dar de
comer aos famintos e beber aos sedentos,
receber calorosamente os estranhos, vestir
os necessitados, cuidar dos enfermos e
visitar os prisioneiros. Não será baseado
em precisão doutrinária, desempenho
intelectual ou profissão de fé.

Dizemos que seria bom andar nas pegadas
de Jesus

Estar onde Ele esteve no monte sagrado
em Jerusalém

Ser batizado no Rio Jordão
Estar à margem do lindo lago da Galiléia.
Mas:
Você não precisa ir a Jerusalém para

andar nas Suas pegadas.
Não precisa ir ao Rio Jordão para ser

batizado.
Nem precisa ir à GaIiléia para escutar Sua

voz.
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Pois Ele anda pelas vielas cheias de
pessoas em Los Ângeles bem como em
Calcutá, Seus passos podem ser seguidos
em qualquer missão urbana e Ele pode ser
visto nos olhos dos transeuntes que
passam pelas ruas de qualquer cidade do
mundo. Ele está no dormitório. Ele come
na cafeteria. '"Em verdade vos afirmo que
sempre que o fizestes a um destes meus
pequeninos irmãos, a mim o fizestes."'4

5. Hospitalidade Que Acolhe Com
Consideração a Todos Que Vêm ao
Nosso Campus

Os maiores problcmas que o mundo
enfrenta hoje não se relacionam

• Com o cultivo de uma variedade
melhor de trigo,

• Com a descoberta de como construir
uma estação espacial mais estáveL

• Com a produção de carros mais
eficientes no uso do combustíveL

• Com saber como diminuir a poluição
no mundo: nem mesmo

• Como proteger a ecologia do planeta.
Nosso maior problema hoje é:
• Como nos rclacionarmos uns com os

outros - palestino com judeu. Exército
Rcpublicano Irlandês protcstante com
católico. adventista do sétimo dia com
batista.

Modelcmos uma comunidade de fé quc
revela a presença de .Jesus Cristo em
nosso mundo para que quando as pessoas
vêm ao nosso campus elas sintam uma
atmosfera de amor e aceitação.

A desintegração do nosso mundo
desafia a comunicação sempre crescente.
Parece que quanto mais sabemos sobre
outras pessoas. tanto mais desconfiamos
delas. Quanto mais informação
partilhamos, tanto mais incubamos teorias
de conspiração. Informação apenas não
solucionará os problemas da nossa
sociedade. A informação deve estar
enraizada num sistema de valores que
resulta do conhecimento e aceitação de
um Deus Criador.

Um pesquisador bem conhecido no
ramo do desenvolvimento da fé sugere
que o crescimento da fé ocorre através do
relacionamento pessoaL A verdade chega
até nós numa comunidade - à medida
que nos relacionamos com outros. Isso
significa que a experiência de residência
na universidade é vital à transmissão de
valores de comunidade. Pode-se dizer que
a responsabilidade principal do corpo
docente e da administração é proporcionar
um ambiente que atrai professores e
estudantes que crêem na missão da
instituição. Administração de matrículas

não significa conseguir o máximo de
alunos ou simplesmente qualquer aluno.
Significa conseguir o aluno certo, aquele
que se enquadra na nossa visão e missão.

Muito do currículo invisível na
universidade residencial resulta da
associação com colegas. Muito da
verdade comunicada resulta das
associações informais entre os alunos. Se
a escola cristã tem uma porcentagem alta
de pessoas não filiadas à cultura, missão e
estilo de vida da nossa comunidade
religiosa, então a educação da instituição
não pode adequadamente pretender estar
comunicando valores denominacionais.
Não podemos sustentar escolas que
reforçam valores populares. Tais valores
podem ser encontrados em quantidade
generosa no mercado educacional em
geral.

6. Educação ao Alcance Financeiro
dos Nossos Constituintes

"A educação custa dinheiro. mas a
ignorfmcia também."" A educação
adventista não pode ser domínio exclusi
vo dos ricos. Ela deve ser proporcionada a
todos os nossos jovens. Como disse ElIen
White: "Quem pode determinar qual é o
que em uma família se mostrará eficiente
na obra de Deus') Deve haver educação
geral de todos os seus membros. e a todos
os nossos jovens se deve permitir fruirem
as bênçãos c privilégios da educação em
nossas escolas. para que possam ser
inspirados a se fazerem coobreiros de
Deus."'"

Não importa quão boa a educação. se
não está ao alcance dos estudantes que
procuramos alcançar então é cara demais.
Não encontraremos a solução para o
problema do elevado custo da anuidade
escolar simplesmente por aumentar o
número de matrículas. Não devemos
enganar-nos a nós mesmos pensando que
existe algum número mágico que faz com
que tudo seja tão acessível que possamos
reduzir a anuidade. Devemos determinar
como oferecer a experiência educacional
residencial de maneira mais acessível
financeiramente.

Conclusão
A essa altura da história. ao

elaborarmos um rumo espiritual para as
escolas através das águas do secularismo,
enfrentamos tremendos desafios. O futuro
é desconhecido, porém o legado do nosso
passado é claro. Permaneçamos firmes e
unidos sobre os fundamentos construídos
por aqueles que foram antes de nós ao
construirmos um futuro de esperança.

Ao enfrentar as crises da Guerra CiviL
Abraão Lincoln disse: '"Os dogmas do
calmo passado são inadequados para o
tempestuoso presente. A ocasião está
repleta de dificuldade, e precisamos nos
animar com a ocasião. Assim como a
nossa causa é nova, devemos também
pensar e agir de uma nova maneira."'7

Uma das frases que gosto de ouvir no
início da corrida de carros Indianápolis
SOO é: '"Senhores. liguem seus motores'"
Uma frase semelhante é usada nas
Olimpíadas: '"Que os jogos comecem."
E agora digo eu: '"Professores, pessoal e
estudantes, que as conversações
comecem." <~

Gordoll Rie/; ,; l'rnidell/e da SOI//hem

Adl'ell/is/ Llllil'crsi!\'. em Collegedale, Telllleslee.

I:'. LI.A. losle ar/igo é haseado lia sI/a 1)(/le.I/1'II

illal/gl/ral de 23 de ol//I/h/'() de 1997.
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