
Sétimo Dia
Resultado de Um Estudo
Longitudinal de 10 Anos

Educação Cristã e
Retenção de Jovens

na Igreja
Adventista do

S
erá que os jovens que freqüentam
escolas adventistas têm maior
probabilidade de permanecer fiéis
do que os que freqüentam outro
sistema educacional? Têm eles

maior probabilidade de freqüentar
regularmente os cultos e envolver-se nas
atividades de sua congregação') Têm eles
menor probabilidade de alguma vez
experimentar um período de inatividade
na freqüência à igreja?

Com autorização da Divisão Norte
Americana da Igreja Adventista do
Sétimo Dia (DNA), o Instituto de Minis
térios da Igreja na Universidade Andrews
concluiu um estudo longitudinal de 10
anos sobre retenção c afastamento de
jovens da igreja nos Estados Unidos e
Canadá. Em 1987, usando um método
estratificado a csmo foi selecionada uma
representação proporcional de 695 igrejas.
Foi solicitado ato) secretária(o) de cada
igreja que fornecesse uma lista com
nomes e endereços de todos os membros
de 15 e 16 anos de idade em sua congre
gação. Secretárias(os) de 659 igrejas (95
por cento) responderam.

Os adolescentes foram então convida
dos por carta a participar e 1.523 respon
deram. O número dos que responderam
dos quais temos informações varia de ano
para ano. No entanto, no prazo final para
coleta de dados, outono de 1997, 783
jovens (cerca de 51 por cento) haviam
devolvido o questionário do décimo ano. I

Um retorno extraordinário depois de 10
anos. Removendo 311 nomes para os
quais não tínhamos endereço correto ou
que se retiraram da amostra, pois esse
grupo nunca chegou a receber o décimo
questionário e portanto não pôde preenché
lo, ficamos com 1.212 respondentes em
potencial, o que resultou num índice de
retorno de 65 por cento. Tanto quanto
saibamos, nenhum outro grupo religioso
jamais fez tão ampla amostragem de
adolescentes, em nível internacional, de
ano em ano, durante I() anos.

Implicações educacionais2

Uma das razões que escolhemos nossa
amostra original da listagem de membros
de igrejas em vez de salas de aula, foi
para que pudéssemos comparar as
diferenças entre aqueles que freqüentam
escolas adventistas e os que freqüentam
outras instituições (geralmente públicas).
Dessa amostra original, 51 por cento
estavam freqüentando escolas adventistas,
e 42 por cento estavam em escolas
públicas de ensino médio, enquanto os
outros freqüentavam outras escolas

particulares, estudavam em casa ou não
estavam matriculados. Portanto, uma base
excelente foi conseguida para comnparar
o produto dos dois sistemas.'

Os adolescentes que freqüentavam
escolas adventistas de ensino médio eram
mais positivos quanto à sua religião do
que os alunos de escolas públicas numa
grande variedade de itens como: a
importância da religião na vida pessoal,
estar feliz com sua religião, pretender
continuar sendo adventista quando adulto,
não ser capaz de imaginar unir-se a outra
denominação, desejar se casar com
alguém da mesma fé e pretender matricu-
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lar seus filhos em escolas adventistas. As
diferenças nem sempre eram grandes, mas
o padrão era uniforme.

Com I() anos de informação nas mãos,
estávamos interessados em descobrir que
fatores prediziam quem permanece na
igreja e quem se afasta. Escolhemos três
maneiras de classificar o resultado:

I. "Membro"ou "não-membro" de
igreja por ocasião do último
relatório;

2. Freqüentador regular de cultos
("assíduo") ou irregular
("faltoso") por ocasião do último
relatório, e
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Concluímos que aqueles que

freqüentaram mais anos em

escola adventista fundamental

(1 aà aa séries) mostravam maior

probabilidade de permanecer

como membros no final de 10 anos

e menor probabilidade de alguma

vez se afastar

escolas públicas de ensino médio no que
se refere a afastar-se ou tornar-se inativo.
Tampouco fez diferença o número de
anos freqüentando cm qualquer escola
adventista com a idade de 15 ou 16 no
sentido de predizer freqüência regular aos
cultos da igreja entre os 20 e 30 anos de
idade.

3. Se o respondente havia ou não se
afastado da igreja ou se tornado
inativo ('"afastado" versus "que
permanece") em qualquer época
durante o período de 10 anos do
estudo. Alguns dos que haviam se
afastado voltaram para a igreja
antes do final do estudo.

Utilizaremos as mesmas expressões
que colocamos entre aspas anteriormente
para descrever a condição dos
respondentes no final do estudo, quando
tinham entre vinte e trinta anos de idade.

Muitas variáveis se relacionaram com
essa classificação de resultados, mas para

este artigo, consideraremos apenas as que
envolvem a educação. Concluímos que
aqueles que freqüentaram mais anos em
escola adventista fundamental (I" à 8"
séries) mostravam maior probabilidade de
permanecer como membros no final de 10
anos e menor probabilidade de alguma
vez se afastar. O mesmo acontece com
aqueles que freqüentaram um ou dois
anos do ensino médio em escolas
adventistas.

Por outro lado, não percebemos
diferença alguma entre aqueles que
freqüentaram internatos adventistas de
ensino médio e os que freqüentaram

De ano em ano
Agora consideremos os dados de ano

em ano para ver quão bem eles predizem
os três resultados descritos anteriormente.
Todas as diferenças aqui relatadas foram
expressIvas.

2" (f/lO: A pergunta era: "Em que
cscola você pretende estudar no próximo
ano letivo (I 988)'!"

Mais da metade (51 por cento) dos que
ainda seriam membros em 1997,
planejavam freqüentar escolas adventistas
de ensino médio, em comparação com 33
por cento dos que mais tarde se classifica
riam como não-membros. Quase metade
(48 por cento) dos que futuramente
estariam afastados optaram pela escola
pública de ensino médio, ao contrário de
32 por cento daqueles que permaneceriam
como membros.

As diferenças entre aqueles que
estariam freqüentando a igreja regular
mente no final do estudo e os que não
estariam, foram suficientemente grandes
para serem consideradas expressivas,
embora estivessem na direção esperada.
Todavia, 60 por cento dos que permane
ceriam na igreja planejavam freqüentar
escolas adventistas, em comparação com
49 por cento dos que se afastariam.

Embora essas comparações sejam
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favoráveis para a edueação adventista,
elas refletem apenas intenções e não os
efeitos reais da edueação. Isso nos leva ao
ano seguinte.

3" ({/lO: "Em que escola você estudou
no ano letivo de 1988T'

Daqueles que permaneceriam como
membros, SS por cento freqüentaram
escolas adventistas naquele ano, enquanto
29 por cento freqüentaram escolas
públicas de ensino médio. Isso contrastou
com os que se tornariam não-membros em
1997. Trinta e quatro por cento deles
freqüentaram escolas adventistas. enquan
to 47 por cento freqüentaram instituições
públicas - uma diferença altamente
expressiva. As estatísticas quanto aos
afastados foram semelhantes, embora não
tão acentuadas. Apenas cerca de metade
dos futuros afastados freqüentaram
escolas adventistas naquele ano, em
comparação com 63 por cento dos que
permaneceriam. Trinta e três por cento
dos futuros afastados frequentaram
instituições públicas, em comparação com
apenas 24 por cento dos que permaneceri
am como membros da igreja.

4° ano: "Em que escola você estudou

durante o ano letivo de 1989T'
Esta pergunta resultou em outra

diferença decisiva. Sessenta por cento dos
participantes do estudo que ainda perma
neceriam como membros no fim dos dez
anos se matricularam em instituições
adventistas de ensino médio ou superior,
em comparação com 31 por cento dos que
acabariam corno não-membros. Naquele
ano, apenas 19 por cento dos que termina
riam corno membros freqüentaram escolas
públicas de ensino médio, mas 34 por
cento dos não-membros estiveram no
sistema público. Aliás. 18 por cento dos
que acabaram sendo não-membros não
estudaram em escola alguma. ao contrário
de apenas seis por cento dos que termina
ram como membros.

E a essa altura. pela primeira vez.
encontramos uma diferença expressiva na
predição de freqüência regular às
atividades da igreja no final do estudo.
Dos freqüentadores regulares. 60 por
cento estudaram em escolas adventistas
de ensino médio ou superior no ano letivo
de 1989, enquanto a porcentagem
comparável dos freqüentadores irregula
res foi de apenas 46 por cento. Entre os

que se matricularam em escolas públicas
naquele ano. a diferença não foi grande.
contudo favoreceu o sistema educacional
adventista.

Começou a aparecer diferença também
entre aqueles que se afastaram da igreja.
Naquele ano, praticamente a metade (51
por cento) dos que viriam a se afastar da
igreja estudaram em instituições
adventistas. mas 65 por cento dos que
permaneceriam como membros. Além
disso, apenas três por cento dos que
permaneceram como membros não
freqüentaram escola nenhuma naquele
ano. em comparação com 12 por cento
dos que futuramente se afastariam da
igreja.

5" ({/lO: "Em que escola você estudou
no ano letivo de 1990?"

A essa altura, apenas 20 por cento dos
jovens ainda estavam no ensino médio.
enquanto 62 por cento já estavam no
ensino superior. Os contrastes agora
foram bem acentuados: Sessenta e um por
cento dos que ainda seriam membros no
final do estudo estudaram em instituições
adventistas. ao contrário de 24 por cento
dos que não estariam mais na igreja. Dos
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que estudaram em instituições públicas,
~-+ por cento permaneceriam como
membros e 51 por cento acabaria se
afastando da igreja.

O quinto ano também demonstrou
quem estaria freqüentando assiduamente a
igreja no final do estudo. Mais da metade
(52 por cento) dos assíduos estudaram em
instituições adventistas, enquanto apenas
33 por cento estudaram em instituições
públicas. Entre os futuros faltosos, 43 por
cento estudaram em instituições públicas,
enquanto 38 por cento em escolas
adventistas.

Ficou demonstrado também que 42 por
cento dos futuros afastados estudaram em
instituições adventistas, comparados com
60 por cento dos que permaneceram na
igreja, enquanto 39 por cento dos afasta
dos e 32 por cento dos que permaneceram
estudaram em instituições públicas.

6" ano: '"Em que escola você estudou
no ano leti vo de 1991 '?"

Agora todos os participantes do estudo
cursavam enslllo superIor. assim que
tivemos uma excelente oportunidade de
ver quão bem o tipo de escola superior
freqüentada pode predizer o relaciona
mento das pessoas com a igreja mais
tarde. Naquele ano, quase 44 por cento
dos que permaneceriam na igreja estuda
ram em instituições adventistas. ao
contrário de 13 por cento dos que não
seriam membros em 1997. E -+8 por cento
dos futuros não-membros versus 32 por
cento dos futuros membros ti veram uma
educação secular.

A mesma tendência foi demonstrada
quanto à freqüência aos cultos da igreja.
Aproximadamente 48 por cento dos
freqüentadores regulares estudaram em
instituições adventistas e 31 por cento em
outras instituições. A porcentagem

Algumas diferenças entre os que

freqüentaram instituições

adventistas e seus colegas em

instituições seculares foram

grandes e outras pequenas, mas

todas elas favoreceram a

educação cristã

comparável dos faltosos foi de 26 por
cento versus -+0 por cento. O tipo de
instituição freqüentada pôde predizer
também o afastamento da igreja. Entre os
que permaneceram na igreja, 52 por cento
estudaram em instituições adventistas e
apenas 32 por cento em outras institui
ções. Dos futuros afastados, por outro
lado, 31 por cento freqüentaram institui
ções adventistas e 39 por cento
freqüentaram instituições seculares.

?\" ano: No sétimo ano não foi feita
nenhuma pergunta a respeito da vida
escolar dos participantes, mas no oitavo
ano do estudo, uma fórmula diferente foi
usada. com a pergunta: '"Quantos anos
você estudou em instituições adventistas
do sétimo dia')"

Em vez de comparar a matrícula atual
entre os sistemas educacionais, esta
pergunta destacou a experiência total na
educação cristã. Para essa análise, foi
usada uma série de testes para explorar a
diferença entre a média dos pontos.

Por exemplo, aqueles que ainda
continuariam como membros alcançaram
uma média (proporcional) de 11,3 anos de

educação adventista, enquanto os não
membros atingiram apenas 7,5 anos. Essa
foi uma diferença altamente expressiva.

E também, os futuros freqüentadores
regulares alcançaram uma média de I 1,3
anos de educação cristã, enquanto os
faltosos atingiram 10, I anos. Essa
diferença, embora não tenha sido tão
grande quanto a da posição de membros e
não-membros, é ainda expressiva, estando
além do nível de 0,01.

Finalmente. os afastados alcançaram
média 9,8 anos em escolas adventistas.
comparado com I 1,8 para os que perma
neceram na igreja - diferença altamente
ex pressi va.

9" ano; A última pergunta educacional
apareceu no nono ano do estudo: "Classi
fique como foi adquirida sua educação no
ensino médio e superior:

I. Toda ou quase toda em institui
ções adventistas;

2. Igualmente dividida entre os dois
sistemas:

3. Toda ou quase toda em institui
ções não-adventi stas?"

Dos que ainda continuavam como
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Embora esse estudo revele que a

educação cristã faz um melhor

trabalho espiritual do que a

educação pública, ele também

mostra que osistema está longe

da perfeição

membros, 67 por cento relatou que sua
educação tinha sido toda ou quase toda
em instituições adventistas, enquanto 19
por cento recebera sua educação toda ou
quase toda em instituições não
adventistas. Em contraste, 38 por cento
dos não-membros eram produto da
educação cristã, enquanto 43 por cento
freqüentara todos os anos ou quase todos
em outras escolas.

A difusão quanto a freqüentadores
regulares dos cultos da igreja não foi tão
grande, mas contudo expressiva em um
nível de 0,03. Sessenta e seis por cento
dos freqüentadores regulares tiveram a
maior parte de sua educação em institui
ções advcntistas, c 20 por cento, quase
toda em instituições scculares. Apenas 50
por cento dos faltosos tiveram a maior
parte de sua educação em instituições
adventistas, e 26 por cento em instituições
seculares.

E por último, 69 por cento dos que
permaneceram na igreja ti veram a maior
parte de sua educação em instituições
adventistas, em comparação com 58 por
cento dos que se afastaram. Apenas 17
por cento dos que permaneceram na igreja
tiveram toda ou quase toda sua educação
em instituições seculares, mas 27 por
cento dos que se afastaram.

o que tudo isso significa?
Primeiramente, a informação colhida

durante o período de 10 anos é um
testemunho vivo dos benefícios da
educação cristã. Aqueles que
freqüentaram instituições adventistas na
maior parte de seus estudos tiveram muito
maior probabilidade de permanecer fiéis
adventistas do que os que se matricularam
em instituições seculares. Isso inclui:

I. Contin uar como membro depois
de 10 anos;

2. Freqüência regular aos cultos
divinos; e

3. Jamais ter se afastado da igreja ou
se tornado inati vo durante o
período de estudos. Eles tiveram
também um percentual mais
elevado de amadurecimento na fé,
segundo a avaliação de seu
relacionamento com Deus.

Algumas diferenças entre os que
freqüentaram instituições adventistas e
seus colegas em instituições seculares
foram grandes e outras pequenas, mas
todas elas favoreceram a educação cristã.
Em alguns casos, diferença alguma foi
registrada (nos internatos de ensino
médio), mas nenhuma diferença favore
ceu a educação pública. Esse é motivo
para celebrar.

Entretanto, em meio a esse regozijo
justificável. precisamos exercer cautela. O
fato de que os que foram educados em
escolas adventistas têm maior probabili
dade de permanecer na igreja não prova
que a educação foi a causa da retenção.
Especialistas do comportamento humano
nos relembram que correlação não
comprova causa. Outros fatores podem
ser responsáveis. Pais extremamente
dedicados, por exemplo, têm maior
probabilidade de se sacrificar para enviar
seus filhos a escolas advcntistas, por isso
o resultado positivo pode ter dependido
mais da influência do lar do que de fatores
relacionados com a escola. Assim sendo,
embora nos regozijemos pelo papel da
educação cristã, devemos fazê-lo com
modéstia.

Não ousamos descansar em nossos
lauréis. Embora esse estudo revele que a
educação cristã faz um melhor trabalho
espiritual do que a educação pública, ele
também mostra que o sistema está longe
da perfeição. Lembre-se que daqueles que
já não são mais membros da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, 38 por cento
adquiriu toda ou quase toda sua educação
em nossas escolas. Daqueles que em
alguma época durante os 10 anos se
afastaram da igreja ou se tornaram
inativos, 58 por cento educaram-se total
ou quase totalmente em nossas escolas.
Este não é o momento de reclinar-se
despreocupadamente.

Apesar dos resultados do nosso estudo
demonstrarem que a intluência da
educação adventista é geralmente boa, ela

pode também ser negativa. Creio que a
diferença está no elemento humano. Se os
professores e administradores educacio
nais considerarem seu trabalho como um
ministério e se preocuparem em alcançar
os alunos e retletir Jesus em tudo o que
fizerem em vez de forçarem adesão a
algumas regras de comportamento, nossas
escolas intluenciarão positivamente a
experiência cristã dos alunos. No final. os
alunos se lembrarão principalmente do
relacionamento que mantiveram com os
membros do corpo docente mais do que
da informação que receberam através dos
livros didáticos. Para otimizar o poder de
retenção da educação cristã, precisamos
procurar retletir a pessoa do Cristo vivo.

Roger L. Dud!n. Ed.D.. é diretor do IlIstitu!o

de Millistérios da Igreja. e I'rofessor de

Millistério Cristi70 lia Ullil'ersidade IIlIdre\\'s.

Serriell S!nillgs, Michigall. F. u.!1.

NOTAS EREFERÊNCIAS
I. O melhor cômputo da situação após os 10

anos é o seguinte: 1.523 foi o número total dos

que comcçaram em 19X7: 7X3 responderam

os questionários - a situação ficou conhecida:

252 não atualil.aralll endereço - o correio

devolveu a correspondência: 59 se retiraram

antecipadamente - deixaram de devolver o

questionário: 429 não tiveram a
correspondência devolvida. mas não

responderam.

I A informação fornecida a seguir foi extraída

de um dos capítulos de um livro que estava para

ser lançado (quando da publicação original deste
artigo). Why Tecllager.1 1.((/1'( lhe C!I/Irch (alld

Whr Thn S/ar), pela editora Reyiew and

Herald J>ublishing Association. Hagerstown.

Maryland (deve ter sido lançado na primavera de
2(00). A editora concedeu permissão para

inc()rporar o material neste aI1igo.

3. As comparações entre alunos de escolas

adventistas e públicas da pesquisa inicial de

19X7-l988 foram registradas detalhadamente

em duas publicações: Roger L. Dudley e Janet

Leigh Kangas. The Wor!d of'the Adl'ellti."

Teellager (Hagerstown. MO: Review and

Herald Publishing Association, 1990, págs.

76-X7: . "How Does Adventist
Education Affect Youth Altitudes')". The

}ourl/a! ofAdl'elltist F:dUClltioll 52:4 (abril!

maio de 1(90). págs. 24-29, 45 e 46. Ver

também uma comparação entre esses alunos,

agora no ensino superior, feita no sexto ano do

estudo, 1992-1993. em Roger L. Dudley.

"Religious Altitudes and Behaviors of College

Students: Does Adventist Education Make a
Difference')", The }ourl/a! 01'Adventist

Educatiol1 57:1 (outubro/novembro de 1994).

págs. 40-45.
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