
Um Estudo Global

Deus nas Escolas

Um perfil dos respondentes
A fim de responder algumas dessas

perguntas, todas as escolas adventistas
de ensino médio encontradas no

que os professores tinham curiosidade a
respeito das tentativas de seus colegas em
integrar a fé e o aprendizado.

Inúmeras perguntas surgiram daquele
estudo. Será que professores adventistas
em outras partes do mundo têm experiên
cias semelhantes às dos professores da
América do Sul? Será que o tipo de
disciplina realmente tem pouco a ver
com a implementação? Será que professo
res de matemática, por exemplo, pensam
que é possível integrar a fé à sua discipli
na? Que tipo de preparo os professores
adventistas receberam na integração da fé?
Que tipo de preparo precisam eles?

•

Paul S. Brantley

metade dos professores sentiam que
entendiam o que integração devia ser.
Uma proporção menor sentia que sabia
claramente como implementá-la nas
suas salas de aula. Como resultado, os
níveis de implementação dos professo
res variavam desde um conhecimento
mínimo até uma implementação dinâmi
ca. Embora a maioria dos professores
mantivessem perspectiva positiva sobre a
integração da fé, poucos pareciam saber
fazê-la funcionar nos níveis mais elevados
de implementação. O tipo de disciplina
não parecia relacionado com a
implementação de fé e aprendizado no
currículo. Korniejczuk descobriu também I

de Ensino Médio

Cen
Sobre oEnsino

Partilhando Uma
Fé Comum:

I
ue têm. os professores nas escolas
adventistas de ensino médio nas
FilipÍnas em comum com os que
ensinam no Brasil, Quênia ou
Nebraska, E.U.A.? Eles partilham

alvos e fé comum? Se assim é, até que
ponto os professores adventistas - de
diversas culturas e ramos disciplinares 
apóiam a idéia de integrar essa perspec
tiva no seu ensino?

Para responder essas perguntas, nós*
enviamos um questionário para quase
750 professores de escolas adventistas
de ensino médio ao redor do mundo a
fim de determinar suas idéias sobre "fé"
e seu significado no ensino deles. Esses
professores são oriundos de mais de 50
países e ensinam matemática, ciências,
história, línguas e religião. Nosso
questionário foi oferecido em quatro
idiomas - inglês, francês, português e
espanhol. Para a nossa alegria, mais de
450 dos professorcs responderam nosso
questionário - um índice excelente
considerando que o serviço de correio não
é confiável em muitas partes do mundo.
Esse alto índice de respostas salienta o
interesse dos respondentes nesse tópico.

A frase integração de fé e aprendiza
do é bem conhecida entre os
adventistas. O Departamento de Educa
ção da Associação Geral tem dirigido
seminários sobre fé e aprendizado para
o corpo docente universitário ao redor
do mundo através de seu Instituto para
Ensino Cristão. Num estudo sobre
hábitos de leitura dos educadores
adventistas na América do Norte, um
pesquisador descobriu que a "integração
de fé e aprendizado" é um dos seus
tópicos favoritos. Professores
adventistas em todos os níveis são
admoestados a ensinar o cristianismo
usando uma perspectiva de fé em toda
área do currículo - e com boa razão!

A fé provê um propósito unificador
para as escolas adventistas. Sem ela, o
ensino não tem um propósito que o
defina, e a educação se torna cristã apenas
de nome. Sem uma fé distintiva, a rubrica
"sem diferença significativa" se aplica a
tudo o que ocorre numa escola. De fato, a
educação adventista então se torna motivo
de zombaria. Mas como é essa fé percebi
da e recebida ao redor do mundo?

Em 1993, Racquel Korniejczuk
dirigiu estudos de casos de professores
adventistas em seis escolas de ensino
médio na Argentina, Uruguai e
Paraguai. Baseando-se em uma série de
entrevistas, questionários e análise de
documentos, ela descobriu que mais da
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Afê provê um propósito unificante

para as escolas adventistas. Sem

ela, o ensino não tem um propósito

que o defina, e a educação se torna

cristã apenas de nome.

Figura 1
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para doação de sangue na Milo Academy, Days Creek, Oregon, E.U.A.

Yearbook da igreja foram solicitadas a
responder ao nosso questionário. Dois
professores de cada escola foram escolhi
dos a esmo por disciplina para participar.
Dos mais de 450 respondentes, 99 por
cento eram membros de igreja. três
quartos responderam em inglês e dois
terços eram do sexo masculino. Um
pouco menos da metade tinha menos de
40 anos de idade. Três quartos dos que
responderam estavam igualmente dividi
dos entre as áreas de ciências. história e
língua ou literatura. O grupo restantc
ensinava religião ou matemática. Mais da
metade dos professores tinham
freqüentado escolas adventistas de ensino
médio e superior. e 40 por cento tinha
feito algum tipo de estudos de pós
graduação. Poucos professores eram
convertidos recentemente (3 por cento l.
cinco anos ou menos. Seu número médio
de anos de experiência de educação era
10. A metade de todos os professores
tinha passado cinco anos ou menos na sua

escola atual. o que indicava um índice de
transferência bastante alto.

Boas novas: Eles querem implementar
a integração de fé e aprendizado'

Ficamos admirados com a franqueza
com que os professores adventistas ao
redor do mundo indicaram seu desejo de
ensinar baseados em uma perspectiva de
fé cristã. Sem levar em consideração sua
disciplina. os professores indicaram seu
desejo de integrar a fé e o aprendizado.
Por exemplo. um mínimo de 87 por cento
dos professores marcaram '"concordo" ou
'"concordo plenamente" que '"No próximo
ano (se eu estiver lecionandol planeio

definitivamcnte integrar a fé em minhas
aulas".

Apcnas quatro dos 451 professores na
amostra indicaram que tendiam a discor
dar daquela declaração - um consenso
imprcssionante. Além disso. quando
perguntamos se desejavam aprcnder mais
a respeito da integração da fé ao aprendi
zado. 93 por ccnto dos professores
marcaram '"concordo" ou '"concordo
plenamente". Quando perguntamos a
rcspeito de problemas em integrar a fé e o
aprendizado. apenas sete por cento
indicaram que tinham problemas com a
filosofia de integração. Isso de fato
representa boas novas para líderes
adventistas que desejam promover ensino
centralizado em Deus entre suas escolas.

~,,!\pI'ÓXimo ano (se eu estiver lecionando) planejo
4.'i"itivamente integrar a fé nas minhas aulas."
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o que é a integração de fé e
aprendizado?

Teorizadores têm debatido como
definir esse conceito.' Mas será que os
professores estão suficientemente
informados a respeito do conceito para
realmente colocá-lo em prática?
Pedimos que os professores respondes
sem a essa declaração: '"A integração de
fé e aprendizado é um mistério para
mim". Oito por cento dos respondentes
indicaram '"concordo plenamente";
outros II por cento indicaram '"inclino
me a concordar"; e ainda outros 5 por
cento estavam indecisos. Quase três
quartos indicaram ter clareza geral a
respeito do conceito. embora identificar
o espectro das suas definições esti vesse
além do escopo do questionário. Os



professores podem ter interpretado fé
como uma. série de crenças ou como uma
experiência vivida. Em qualquer um dos
dois casos (crença ou experiência). a fé
pode ser percebida como uma série
transcendente de valores espirituais a
serem comunicados aos alunos através do
ensino. Humberto Rasi. diretor mundial
de educação para a Igreja Adventista do
Sétimo Dia. define a integração de fé e
aprendizado como um processo delibera
do e sistemático de abordar a empresa
educacional inteira baseado em uma
perspectiva bíblica.'

Mas que dizer da matemática?
Será mais fácil incorporar ideais

cristãos em algumas disciplinas do
currículo do que em outras') Provavcl-

mente. Algumas disciplinas, tais como
história, religião e literatura destacam a
condição humana. Isso apresenta inúme
ras oportunidades para discutir a conexão
divino-humana. Outras disciplinas, tais
corno matemática e os ramos técnicos.
têm um conteúdo mais impessoal. Além
do exemplo do professor. é possível
incorporar Cristo mesmo no conteúdo
dessas disciplinas')

Perguntamos aos professores se
pensavam que lhes era impossível integrar
fé bíblica às disciplinas que ensinavam.
As respostas foram fascinantes.

Embora todos os grupos de professores
discordassem dessa declaração, os
professores de matemática demonstraram
ter um desafio um pouco maior do que
algumas outras disciplinas. (Ver Tabela

Ficamos admirados com a

franqueza com que os professores

adventistas ao redor do mundo

indicaram seu desejo de ensinar

baseados em uma perspectiva de fé

cristã.

I.) Num outro item, "A integração de fé e
aprendizado é um mistério para mim",
mais de 30 por cento dos professores de
matemática concordaram, em contraste
com 14 por cento de professores de
línguas/literatura; isso sugere que os
professores de algumas disciplinas podem
se beneficiar de urna conscientização
maior a respeito de corno suas disciplinas
estão relacionadas com perspectivas
espirituais.

Tabela 1

UÊ impossível integrar a fé bíblica nas disciplinas que leciono".

Professores = 451 Concordo
plenamente;

concordo

16%
10%
11%

7%
11%

Indeciso

18%
12%

4%
5%
0%

Discordo
plenamente;

discordo

67%
78%
84%
88%
89%

o desafio: Da retórica à realidade
Investigamos então quantos professo

res pensavam estar de fato integrando a fé
quando pedimos urna resposta a essa
declaração.

Aqui podemos ver mais claramente o
que está ocorrendo n'l sala de aula.
Embora os professores apóiem fortemente
o conceito de integrar a fé ao seu ensino,
um grupo menor indicou estar incorporan
do-a significativamente nos seus planos
de aula. O desafio parece ser maior em
matemática, onde apenas 38 por cento
indicou que a integração ocorre. (Ver
Tabela 2.) De cada 10 professores, seis
achavam que a maioria das lições que eles
ensinavam durante o ano fazia alguma
referência a idéias e ternas bíblicos.

Korniejczuk apresentou a hipótese de
que os professores estariam em níveis
diferentes de implementação da
integração de fé e aprendizado. Ela
encontrou poucos professores nos níveis
mais elevados, que podiam definir como
ênfase dinâmica na escola inteira o
partilhar do prazer de ensinar o cristianis
mo. Nossa pesquisa produziu os mesmos
resultados. Apenas 30 por cento dos
professores achavam que seu corpo
docente trabalhava bem junto para tornar
a integração extremamente bem-sucedida.
Cerca de 37 por cento concentrava
(corretamente) os efei tos da integração
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Tabela 2

de alta qualidade que os ajudem a

integrar a fé às suas disciplinas,

quanto ao seu uso.

Os professores desejam recursos

bem como orientação apropriada

mentos de livros didáticos e guias (89 por
cento); amostras de planos de aula (88 por
cento); seminários e sessões de treina
mento (86 por cento); oportunidades para
partilhar experiências de fé com outros
professores ao redor do globo (84 por
cento); índices de materiais de ensino de
fé de alta qualidade (75 por cento); a
Revista de Educação Adventista (72 por
cento). (Essas porcentagens não incluem a
categoria "um tanto útil".)

Avanços recentes na tecnologia da
informática estão possibilitando maior
acesso à Internet. O projeto Circle na
Universidade Andrews, por exemplo. é
um Clearinghouse tipo Yahoo para
recursos de integração de fé e educação
adventista. Seu Web site inclui uma
database online que permite aos usuários
ao redor do mundo acessar e fazer o
download de materiais 24 horas por dia!
Apresenta também aos usuários outras
databases adventistas de interesse
especial para os educadores da igreja.
Esse recurso tem um potencial fabuloso
para administradores educacionais ao
redor do mundo. Eles podem ter acesso a
centenas e milhares de educadores dentro
da sua área de ensino.

Preparo para integração de fé e
aprendizado. É significativo o fato de que
os respondentes citaram a orientação
inadequada como o principal obstáculo
para a integração da fé. Embora o
testemunho espiritual silencioso de um
professor cristão seja importante em
transmitir a fé, os professores preeisam
também de instrução sobre como comuni
car sua fé de maneira intencional e eficaz.
Levaria muito tempo para cada professor
aprender habilidades eficazes por meio de
tentativa e erro.

Formandos de instituições adventistas
de ensino superior eram menos inclinados
a crer que lhes é impossível integrar
princípios bíblicos à sua disciplina, do
que formandos de instituições do governo

uso (67 por cento). (Ver Tabela 3.)
Apenas um quarto dos professores achava
que o controle do governo servia de
impedimento, embora um terço indicasse
que a concentração nos exames do
governo era um problema para a
integração da fé.

E evidente que os recursos são essenci
ais. É muito difícil. embora não impossí
vel. ensinar o cristianismo sem o auxílio
de ferramentas e habilidades úteis.

Mais de um terço dos respondentes
recebiam a Revista de Educação
Adventista. Quase todos (95 por cento)
têm uma Bíblia. Por ocasião da pesquisa
(primavera de 1997). a maioria dos
professores tinha acesso a telefone.
fotocopiadora. televisão e aparelho de
vídeo; aproximadamente a metade deles
tinha acesso a um computador. Um quarto
dos que responderam tinha acesso ao
World Wide Web.

Porém. menos de um quarto dos
professores tinha acesso a livros didáticos
ou outros materiais auxiliares de ensino
que poderiam ajudá-los a integrar a fé às
suas disciplinas. Essa pesquisa anónima
revelou que professores ao redor do globo
desejam genuinamente ensinar o cristia
nismo mas lhes faltam alguns recursos
básicos. Eles precisam de livros didáticos
e/ou suplementos para ajudá-los a ensinar
baseados em uma perspectiva de fé. Mais
da metade dos professores indicaram que
precisam de materiais de referência na
biblioteca.

Perguntamos aos professores que
recursos seriam de maior utilidade na
integração da fé em suas aulas. Conside
rados como "definitivamente útil" ou
"útil" encontram-se os seguintes: suple-

= 451 Concordo Indeciso Discordo
plenamente; plenamente;

concordo discordo

38% 29% 33%
45% 17% 38%
46% 21% 34%
48% 16% 36%
84% 7% 8%
52% 17% 31%

"Meus planos de aula para este ano inteiro fizeram referências
as a idéias e temas bíblicos".

aprender mais a respeito da

"concordo plenamente".

Mais boas novas: Existe auxílio!
Ferramentas e estratégias estão se

tornando cada dia mais disponíveis para
auxiliar os professores na integração da
fé. Essas incluem recursos. preparo e
liderança.

Recursos para integração da fé. Os
professores desejam recursos de alta
qualidade que os ajudem a integrar a fé
nas suas disciplinas (64 por cento). bem
como orientação apropriada quanto ao seu

integração da fé ao aprendizado,

marcaram "concordo" ou

nos seus alunos em vez de visar apenas
seu próprio ensino. Cerca de 40 por
cento achavam que o administrador dc
sua escola inspirava integração de fé e
aprendizado na escola inteira.

Obviamente. algumas coisas boas estão
acontecendo. mas muito mais pode ser
feito. É possível sentir que os professores
no mundo inteiro crêem na integração de
fé e aprendizado mas estão menos
esclarecidos acerca de como fazer com
que isso aconteça nas suas salas de aula.

93 por cento dos prc~fessores

Quando perguntamos se desejavam
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- o que sugere uma grande necessidade de
orientar professores que não têm funda
mento na educação adventista.
Semelhantemente, novos adventistas eram
mais inclinados a considerar a
implementação como um "mistério" (30
por cento), do que aqueles que tinham
sido membros a mais tempo (12 por
cento). Por outro lado, diversas descober
tas da nossa pesquisa sugerem que novos
professores (ou professores recém
conversas ao adventismo) estão mais
abertos e empolgados com a perspectiva
da integração do que os professores que
são adventistas a mais tempo. Quando
perguntamos sobre planos definitivos de
integrar a fé no próximo ano, cerca de
70 por cento dos novos professores
marcaram "concordo plenamente", em
contraste com 36 por cento dos profes
sores veteranos, que eram mais inclina
dos a responder com um "concordo"
menos entusiástico.

O aprender qualquer habilidade requer
muita prática. Isso não é menos verdadei
ro no ensino. Para que a integração da fé
se desenvolva plenamente, os professores
precisam de desenvolvimento profissional
que os anime a tentar estratégias eficazes
e lhes proporcione ânimo, apoio e
ferramentas para fazer as estratégias
funcionarem.

Seminários são úteis quando: (1) são
realizados no decorrer do ano para que os
professores não percam o impulso ao
tentar novas estratégias e (2) oferecem
pessoal de apoio, pessoas que servem
como recursos, mentores e guias. Seminá
rios e conferências que se concentram
apenas na teoria geralmente têm valor
limitado. Nossa pesquisa indica que os
professores estão comprometidos com a
idéia de integração mas precisam de

estratégias,
habilidades e
recursos específi
cos para
implementá-Ia de
maneira eficaz na
sala de aula.

Liderança para
a integração de
fé e
aprendizado

Tanto recursos
quanto preparo
requerem o apoio
da administração e
da liderança. Os
líderes podem
ajudar a inspirar.
preparar e provi
denciar incentivos
para ajudar
professores atarefados a se tornarem mais
eficientes. O administrador estabelece o
ritmo da escola, providencia oportunida
des para preparo e fornece ao pessoal
recursos que apóiam reforma e mudança.

A razão primordial de manter em
funcionamento escolas e univcrsidades
adventistas do sétimo dia é restaurar o
ideal de Deus dentro de cada aluno. Nutrir
a vida religiosa, a fé dentro de cada aluno
é o mais importante. Ninguém é mais
essencial na promoção do compromisso
com a fé dentro da escola do que o líder
dela, o qual está em posição singular para
ajudar a: ( I ) estabelecer a cultura para
mudança e reforma na escola; (2) provi
denciar orientação importante para o
corpo docente e para o pessoal a fim de
implementar mudança; e (3) suprir os
recursos necessários para atingir mudança
e reforma.

Quase 2000 anos atrás, Cristo
comissionou a Seus seguidores de fé:
"Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações ... ensinando-os a guardar todas as
cousas que vos tenho ordenado. E eis que
estou convosco todos os dias até à
consumação do século." Mateus 28: 19 e
20.

* O autor expressa seu agradecimen
to às muitas pessoas que auxiliaram
nesse estudo global de professores nas
escolas adventistas de ensino médio,
inclusive o Departamento de Educação

da Associação
Geral.

Dr. Paul S.
Brantky é professor
de Currículo e
Instrução na Universi
dade Andrews. cm
Berrien Springs,
Michigan. E.U.A.

maiores problemas que dificultam a integração da

Porcentagem de Respondentes

precisam de mais preparo 67%
materilais para a integração da fé 64%

exames do governo 34%
preparar 31 %

por parte dos alunos 17%
(.>S com a integração de fé e aprendizado 7%
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