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Chave Para oExilo do Aluno

E
m anos recentes. muitos educado
res têm Iido acerca do concei to de
'"interação" referindo-se ao relacio
namento com os alunos. O estudo
que foi útil na apresentação dcstc

conceito. pelo mcnos do ponto de vista
da saúde. é referido como Estudo
Nacional Longitudinal Sobre a Saúde do
Adolescente (National Longitudinal
Study on i\dolescent Health/NLSAH)I
de Resnick e outros.

Resnick e seus colegas demonstraram
que quando os alunos conseguem
interagir na escola. eles desfrutam de
vários benefícios. Cometem menos atos
de violência; têm a tendência de não
usar fumo. álcool nem maconha; e
adiam mais sua primeira relação sexual
do que outros jovens que não se sentem
ligados.' Os pesquisadores também
interrogaram os alunos a respeito de sua
capacidade de interação na própria
família. Não importando se vieram de
um lar de pai ou mãe solteiros. nem
importando raça ou etnia. nem status
socio-económico. os alunos que conse
guiam interagir na própria família se
demonstraram protegidos contra:
distúrbio emocional; pensamentos e
tendências suicidas; uso de cigarro.
álcool e maconha; atos de violência e
atividade sexual precoce.

Por isso. é fácil concluir que os
alunos precisam de adultos em sua vida
com quem possam interagir. tanto na
escola como no lar. Este conceito tão
simples se origina de uma pesquisa
sobre resistência. isto é. capacidade de
manter-se funcionando de maneira
idónea mesmo diante dos principais
estressores da vida. A resistência parece
desenvolver-se com o passar do tempo
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no contexto do apoio ao amhiente.
Pessoas resistentes são aquelas que. a
despeito de severas dificuldades c da
presença de fatores de risco. desell\ol
vem a hahilidade característica de
superar que as capacita a alcalH;ar êxito
na vida.'

Os pesquisadores descohriram que
pessoas resistentes têm um forte
compromisso consigo mesmas c/ou com
seu Deus. e estão dispostas a agir a fim
de lidar com prohlemas. Elas se relacio
nam de maneira positiva para com seu
ambiente. têm um forte senso de
propósito c desenvolvem uma postura
interior de controle que as capacita a
ver os obstáculos da vida como desafios
a serem superados. Jovens resistentes
parecem ser capazes de usar sua fé
religiosa para manter visão positiva de
uma vida plena de significado. 4 Resis
tência parece ter tudo a ver com espe
rança; é o senso de que a adversidade
pode ser superada. de que há vida além
dos obstáculos de hoje.

Sendo responsáveis pelo êxito
Em vez de se concentrar nas falhas

dos alunos que estão em perigo de
fracasso acadêmico. uso de drogas ou
outros prováveis comportamentos. o
paradigma da resistência procura
identificar fatores responsáveis pelo
êxito.'

Quando se recapitula as pesquisas
disponíveis sobre o que fortalece a
resistência entre os jovens. um fator se
manifesta vez após outra - relaciona
mentos sinceros e duradouros. De
estudos realizados no mundo inteiro. os
estudiosos conseguiram identificar
vários fatores que habilitam filhos do
infortúnio vencerem as desigualdades.
Adultos mais velhos ou mentores

Resnick e seus colegas

demonstraram que quando os

alunos conseguem interagir na

escola, eles desfrutam de vários

benefícios.

aprovadores. de professores a clérigos.
ajudam os jovens a se tornarem mais
resistentes." Um importante fator
mostra-se ser a presença na vida deles
de um adulto dotado de carisma 
alguém com quem se identificam e de
quem adquirem força.

O relacionamento com adultos que
oferecem consideração. calor e amor
incondicional ajuda a convenver os
jovens de que eles podem vencer as
disparidades. Tais relacionamentos
parecem prover aos jovens um senso de
auto-estima c dignidade própria que
aumenta a probabilidade de superarem
com êxito. Um levantamento revelou
que todos os jovens resistentes tinham

1B 18:2004. REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA



pelo menos uma pessoa em sua vida que
os aceitava incondicionalmente, a
despeito de idiossincrasia
temperamentaL atratividade física ou
inteligência.K

Portanto, a resistência aos estressores
da vida tais como colegas que usam
drogas, violência na televisão e/ou
vídeos, ou influência de um lar longe do
ideal parece surgir através de relaciona
mentos aprovadores I

A combinação desses dois conceitos.
interação e resistência. produzirá
resultados ainda mais positivos. Ambos
requerem que pessoas. na maioria das
vezcs adultas. se envolvam na vida dos
jovens e desenvolvam íntimo rclaciona
mento com eles.

A escola como comunidade
Um terceiro conceito. mais especifi

camente concentrado na escola mas de
muitas maneiras muito semelhante. é o
da cO/llunidade. Ou melhor. a es('o/a
('O/llO cO/llunidade. Vagamente definido.
escola como comunidade significa o
cultivo de rclacionamentos de boa
qualidade social entre alunos. entre
professores e entre staff e alunos. É
através desses relacionamentos que a
"escola corno comunidade" se torna
mais intimamente relacionada ú ligação
e aos prenunciadores de resistência.

Pesquisadores no Instituto de Estu
dos Sobre o Desenvolvimento têm
trabalhado muito nesta úrea. Eles

, utilizam um questionário de 37 itens no
qual pedem aos alunos (geralmente no
nível fundamental e médio) para indicar
quanto concordam ou discordam das
várias declarações, usando uma escala
de quatro níveis (variando de I=discor
do totalmente a 4=concordo plenamen
te).') Aqui segue urna lista parcial dos
itens:

I. Nesta escola as pessoas se interes
sam urnas pelas outras.

2. Os alunos da minha classe tratam
uns aos outros com respei to.

3. Os alunos nesta escola tratam uns
aos outros com respeito.

4. Os alunos nesta escola estão
dispostos a fazer mais do que sua
obrigação para ajudar alguém.

5. Os ai unos nesta escola realmente
se interressam uns pelos outros.

6. Os alunos na minha classe real
mente se interessam uns pelos
outros.

7. Os alunos nesta escola trabalham
juntos para resolver problemas.

8. Quando enfrento algum problema.

algum outro aluno me ajudará.
9. Nesta escola professores e alunos

tratam uns aos outros com respei
to.

10. Minha classe é como uma família.
II. Na minha classe. professor e

alunos juntos planejam o que
faremos.

12. Na minha classe o professor pede
aos alunos para ajudarem a decidir
o que a classe fará.

Quando os ai unos vêem sua escola
como urna comunidade. os benefícios
são enormes e incluem o seguintc: Iii

Atitudes dos professores
• Elevadas expectativas para o

aprendizado do aluno
• Mais elevada crença no aprendiza

do construtivo
• Maior confiança nos alunos
• Maior ênfase na autoridade do

professor
• Mais elevado senso de eficiência

como professor
• Maior prLver de Iecionar

Clima da escola
• Mais elevada competência e

aprovação do diretor
• Maior apoio dos pais
• Amhiente mais estimulante para o

aprendizado
• Relaçiles mais positivas entre

professor e aluno

Atitudes acadêmicas, motivação
e comportamento

• Maior dedicação ú leitura fora da
escola

• Maior prazer na leitura
• Maior prazer na classe
• Mais apreciação pela escola
• Mais voltado

ús tarefas
• l\!Ienos

voltado a si
mesmo

• Menos fuga
do trabalho

• Maior
preferência
por desafios

• Maior
moti vação
acadêmica
intrínseca

• Mais elevada
auto-estima
acadêmica

• Mais confi
ança nos

professores e maior respeito por
eles

• Mais prazer em ajudar outros a
aprenderem

• Mais elevadas aspirações acadê
micas

• Expectativas educacionais mais
elevadas

Desempenho acadêmico
• Mais elevadas notas em leitura
• Mais elevadas notas em matemúti-

ca
• Melhor capacidade de raciocinar

Atitudes pessoais/sociais, razões
e comportamento

• Maior interesse pelos outros
• Maior senso de autonomia
• Maior senso de eficiência
• Hahilidades mais elevadas de

resolu<';'ão de conflitos
• Maior aceitaç~lo de outros grupos
• Mais motivação pní-social
• Maiores valores democráticos
• Comportamento mais altruísta
• Mais elevada auto-estima em geral

Alguns benefícios sohre a saúde
tamhém resultam dos alunos considera
rem a escola como uma comunidade.
Battistich e Horn II descohriram que o
senso de comunidade estava associado a
menor índice de uso de drogas e de
cOlllportamen to de Iinq üente.

Os conceitos de interação. resistência
e escola como comunidade. relaciona
dos entre si. delllonstram que coisas
positivas podem acontecer quando as
pessoas ajudam e auxiliam ulllas ús
outras. A Bíblia estú repleta de
instruções para amarmos nossos irm~los.

[ Coríntios I.~ torna isso hem claro - se
falarmos todas as Iínguas mas não
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nossas escolas. Embora eles possam
hesitar em trabalhar com certas faixas
etárias. ainda assim será possível
combinar pessoas idosas com jovens em
várias fases de desenvolvimento os
quais poderão heneficiar da experiência
e atenção que essas pessoas podem
oferecer.

Esta. porém. é simplesmente uma
solução. As implicações educacionais
da interação são imensas. Em vel de
sermos levados por uma pesquisa para
conseguir o currículo perl"eito ou mais
elevadas notas nas provas. devemos nos
tornar professores que conseguem ver
dentro do coração de nossos alunos c
desenvolver relacionamentos sadios.
Com tão irresistível evidência sohre o
i mpacto de re Iaeionamen tos e desen vol
vimento de comunidade. não podemos
ignorar os efeitos que essas mudanças
reali/.arão cm nossos alunos. hem como
no amhiente do aprendizado.

O I"undamento parece ser a I"ilosol"ia:
"Quanto mais. melhor." Quanto mais
adultos responsáveis interajam com os
alunos. tanto mais resistentes eles serão
diante de comportamentos de risco.
Estarão mais capacitados a tomar hoas
decisiles acerca do caráter c da respon
sahilidade. Eles se tornarão adultos que
entendem como vencer as dil"iculdades.
E I"arão isso ao ohservar e interagir com
os adultos que passam por sua vida.

É nossa responsahi Iidade
interagirmos com os alunos e colocá-los
em contato com adultos que podem
servir como referenciais c mentores cm
sua vida. Olhando além dos livros
didáticos e dentro do coração de nossos
alunos. influenciaremos sua vida para a

eternidade.

amarmos. não somos nada mais do que
pratos que retinem. Se temos uma I"é
capaI de mover montanhas. mas n~IO

tivermos amor. de nada valerá. Se
dermos aos pohres tudo o que possuí
mos. mas não amarmos. estamos
perdendo nosso tempo. Aplicando isso
ao amhiente acadêmico. é evidente que
quando os alunos têm pessoas que se
interessam por eles. são mais hem
sucedidos na escola e os professores e
administradores tamhém ,são mais hem
sucedidos. Parece difícil de acreditar
que o simples conceito do amor possa
sanar tantos prohlemas de uma vez')

Pense cm outras escolas religiosas
cm sua comunidade. Essas escolas
geralmente aplicam muito hem os
princípios de escola como comunidade.
Isso geralmente requer que os pais ou
responsáveis sejam voluntários na
escola durante duas ou três horas por
semana. caso contrário não é permitido
que seu filho seja matriculado. As
escolas adventistas poderiam se benefi
ciar seguindo este exemplo.

A aplicação do conceito de escola
como uma comunidade requer mais do
que o compromisso de professores.
administradores e staff. Requer o
envolvimento de adultos que se envol
vam e se interessem pelos alunos das
escolas participantes. A maioria das
comunidades têm um bom grupo de
adultos aposentados. Eles têm uma
fonte inesgotável de experiências na
vida das quais podemos nos valer para
ajudar a criar comunidades amáveis em

Dr. Gary L Hopkins ,;
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