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C
omo os professores adventistas 
do sétimo dia do ensino médio 
compreendem o conceito de 
integrar a fé ao ensino? Até que 
ponto estão praticando a inte-

gração da fé? Que problemas os impedem 
de praticá-la efi cientemente? Estão os 
professores de ensino médio cientes dos 
recursos para o currículo adventista? 
Quais eles têm usado e quão efi cazes os 
consideram? Qual é o melhor modo de 
oferecer os recursos necessários?  Como 
a conscientização, o uso e as necessi-
dades de recursos mudaram desde a 
primeira pesquisa mundial de professores 
adventistas de ensino médio em 1997?

Para responder a essas perguntas, o 
Departamento de Educação da Associa-
ção Geral subsidiou uma avaliação das 
necessidades de currículo dos professores 
adventistas do sétimo dia. O Curricu-
lum and Instruction Resource Center 
Linking Educators (CIRCLE) [Centro 
de Recursos de Currículo e Instrução 
Unindo Educadores], patrocinado pelo 
Departamento de Educação da Divisão 
Norte-Americana, pesquisou 265 escolas 
adventistas de ensino médio, metade das 
escolas constantes na listagem do Year-
book Adventista de 2005. As respostas 
foram coletadas através de carta, e-mail, 
fax e on-line, nos idiomas inglês, francês, 
espanhol e português. Para determinar 
como a percepção da integração da fé e Glynis Bradfi eld, Pretoria Gittens-St. Juste e Jerome Thayer

Avaliação das 
Necessidades do 

Currículo Adventista
Uma Pesquisa Global com Professores do Ensino Médio

a conscientização, uso e necessidades de 
recursos mudaram em oito anos, muitas 
das perguntas da pesquisa de 1997 de 
Paul Brantley com 450 professores do en-
sino médio em mais de 50 países,1 foram 
incluídas na pesquisa de 2005.2

Um Perfi l dos Participantes
Dos 837 participantes de 12 divisões 

mundiais, 94 por cento eram adventistas 
do sétimo dia (uma redução de cinco por 
cento em relação a 1997) com 62 por 
cento tendo sido membros da igreja por 
20 anos ou mais. Cinqüenta e cinco por 
cento tinham mais de 40 anos de idade 
(comparado com 43 por cento em 1997). 
Quarenta por cento tinham 1-10 anos de 

experiência de ensino (abaixo dos 50 por 
cento em 1997). Trinta e nove por cento 
eram mulheres (um aumento de cinco por 
cento comparado com 1997), e 87 por 
cento possuíam graduação ou certifi cação 
na área pedagógica em sua região. Foi 
pedido aos participantes que indicassem 
sua principal área de ensino, bem como 
outras atribuições. Ambas estão mostra-
das no Gráfi co 1.

A proporção de professores adventistas 
de ensino médio que disseram que com-
pletaram seus estudos em uma faculdade 
ou universidade adventista diminuiu de 
62 por cento em 1997 para 53 em 2005. 
Mas em 2005, quase três quartos dos 
319 participantes que haviam freqüenta-
do escolas adventistas de ensino médio 
haviam continuado seus estudos universi-
tários em uma faculdade ou universidade 
adventista. Setenta e um por cento dos 
professores que freqüentaram escolas 
não adventistas de ensino médio tam-
bém se matricularam em universidades 
não adventistas. A mesma porcentagem 
foi encontrada ao comparar o tipo de 
instituição em que concluíram a gradua-
ção e pós-graduação. Estas descobertas 
sugerem que maior apoio para a educa-
ção adventista em níveis fundamental e 
médio pode ser a melhor estratégia de 

Estão os professores de ensino médio 

cientes dos recursos para o currículo 

adventista? Quais eles têm usado e 

quão efi cazes os consideram?



14 27:2008 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

em colocar a filosofia educacional adven-
tista em prática e gostaria de treinamento 
no trabalho, líderes educacionais fariam 
bem em investir em treinamento regular 
e prático do IFE para professores nas 
escolas.

Práticas da Integração da Fé
Até que ponto os professores do ensino 

médio estão integrando a fé, e como es-
tão fazendo isto? Noventa por cento dos 
participantes indicaram que viver uma 
vida cristã é o principal modo de inte-
grarem a fé ao ensino. Uma porcentagem 
semelhantemente elevada variando entre 
80 por cento dos professores de música 
ou artes a 98 por cento dos professores 
de Bíblia, disseram que freqüentemente 
discutem valores cristãos em suas aulas. 
Estas descobertas coincidem com as de 
um estudo qualitativo de 262 diretores, 
capelães, professores e alunos de 19 
escolas adventistas de ensino médio na 
Divisão Sul do Pacífico. Neste estudo, os 
professores na maioria das vezes cita-
ram o exemplo pessoal como principal 
estratégia para ensinar valores e idéias 
cristãs.4

Enquanto 85 por cento dos professo-
res executam alguns de seus planos para 
integrar a fé às suas aulas, apenas 58 por 
cento concordaram que a maioria das 
aulas que dão faz referência específica a 
idéias e temas bíblicos. Isto variou muito 
de acordo com a principal designação de 
ensino dos participantes, como é demons-
trado no Gráfico 2.

Cinqüenta e oito por cento dos profes-
sores disseram que estariam dispostos a 
compartilhar como integram fé ao seu 
ensino em seminários, indicando que 
uma porcentagem um pouco maior já era 
praticante. Enquanto 61 por cento dos 

marketing para faculdades e universida-
des adventistas.

Percepções Quanto à Integração 
da Fé

Uma das principais ênfases da edu-
cação adventista é a integração da fé 
ao ensino (IFE). Rasi define este termo 
como “um processo deliberado e sistemá-
tico de abordar todo o empreendimento 
educacional – tanto curricular como co-
curricular – de um ponto de vista cristão. 
Em um ambiente adventista do sétimo 
dia, seu alvo é garantir que ao concluírem 
seus estudos os alunos tenham livremen-
te interiorizado valores bíblicos e uma 
visão de conhecimento, vida e destino 
baseados na Bíblia, centralizados em 
Cristo, voltados ao serviço e direciona-
dos ao Reino de Deus.”3 Setenta e nove 
por cento dos participantes disseram que 
compreendem o termo integração da fé. 
Setenta e dois por cento discordam da 
afirmação “é difícil integrar a fé bíblica 

nas matérias que ensino”, e setenta e nove 
por cento indicaram que fazer planos 
conscientes para integrar a fé ao ensino é 
um alvo realista.

Oitenta e quatro por cento dos parti-
cipantes disseram que querem conhecer 
mais sobre a integração da fé. Três quar-
tos desses professores estavam interessa-
dos em receber treinamento sobre como 
ensinar de um ponto de vista adventista. 
Setenta e quatro por cento dos profes-
sores com graduação ou certificação 
disseram que gostariam de tal treinamen-
to. Até mais professores sem graduação 
ou certificação (84 por cento) indicaram 
que gostariam de receber treinamento 
no trabalho. Enquanto 85 por cento dos 
professores disseram que a administração 
de suas escolas encoraja a integração da 
fé, apenas 47 por cento indicaram que 
o ministério local de educação os havia 
preparado para integrar a fé ao ensino. Já 
que a maioria dos professores de ensino 
médio participante expressou interesse 
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Gráfico 1
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Gráfico 2
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participantes disseram que regularmen-
te integram a fé ao ensino, as respostas 
variaram de acordo com a área de ensino, 
de 46 por cento entre os professores de 
música ou artes a 79 por cento entre os 
professores de Bíblia.

Percepções da definição de integração 
da fé e de como ensiná-la de um ponto 
de vista global adventista foram seme-
lhantes nos estudos de 1997 e 2005. A 
observação de Brantley em 1997 ainda 
permanece: “Ao mesmo tempo em que os 
professores de um modo geral apóiam o 
conceito de integrar a fé ao ensino, uma 
pequena maioria relata que o incorpora 
de modo significativo em seus planos de 
aula.”5

Respostas qualitativas à pesquisa de 
2005 ecoam a recomendação da pesqui-
sa da Divisão do Sul do Pacífico que os 
professores poderiam verbalizar de modo 
mais claro sua visão global adventista e 
usar de modo mais deliberado estratégias 
para ensinar valores e idéias.6 Um estudo 
longitudinal de professores individuais 
pode prover mais informação sobre como 
os professores progridem através dos 
níveis da implantação deliberada dos 
planos de integração da fé propostos por 
Korniejczuk.7 Tal estudo poderia ajudar 
a guiar o desenvolvimento de currículos 
de treinamento antes do trabalho e no tra-
balho que modela e motiva a integração 
bíblica e o ensino de um ponto de vista 
adventista.

Obstáculos Percebidos Quanto à 
Integração da Fé Bíblica

Nem sempre é fácil ensinar de acordo 
com um currículo distintamente adven-
tista. O estudo investigou até que ponto 
vários fatores afetam negativamente a 
habilidade dos professores de integrarem 
a fé ao ensino. Descobertas para os 12 
itens, incluídas em ambos os estudos, são 
mostradas no Gráfico 3.

Em 1997, participantes marcaram 
itens que consideravam um problema. Em 
2005, tinham três opções das quais esco-
lherem: um problema real, um problema 
relativo, ou nenhum problema. O estudo 
de 1997 entrevistou professores de cinco 
áreas de ensino em algumas escolas, ao 
passo que o estudo de 2005 convidou 
todos os professores para participarem. 
Embora essas diferenças possam ser res-
ponsáveis por alguma variação, é digno 
de nota o fato de que em 2005, 10 dos 15 
fatores relacionados foram percebidos 
pela maioria dos participantes como sen-
do um problema. A boa notícia é que três 
dos fatores que mais afetavam de modo 
negativo às percepções dos professores 
– falta de bom material de ensino sobre 
a IFE (74 por cento), falta de material de 
biblioteca (69 por cento) e treinamento 
para ensinar a visão mundial (66 por 
cento) – podem ser facilmente encontra-
dos através do CIRCLE, uma câmara de 
compensação de recursos educacionais 
adventistas que une educadores de todos 

Porcentagem

Gráfico 3

Fatores que Causaram um Impacto Negativo na Integração da Fé ao Ensino

% Um Problema em 1997        % Um Problema Relativo ou Real em 2005

Falta de boa fé ao integrar materiais de ensino
Pouco ou nenhum tempo para preparar

Falta de materiais de referência na biblioteca
Falta de treinamento na visão global adventista

Falta de interesse dos alunos no ensino integrando a fé
Livros didáticos não apóiam a visão global adventista

Falta de compreensão de como integrar a fé
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Dificuldade para integrar a fé em minha matéria
Professores não compreendem por que a IFE é importante

O governo controla o currículo
Pouco apoio da liderança para integrar a fé

Enfoque nos exames do governo
Poucos recursos de ensino adventista em meu idioma
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Oitenta e quatro por cento dos 
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conhecer mais sobre a integração 

da fé.
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do Norte. A falta de tempo foi um proble-
ma para 70 por cento dos professores em 
2005, mais do que o dobro do resultado 
em 1997. Nove comentários qualitativos 
citaram a designação dos professores 
para atividades extracurriculares, escala 
de horários e salário baixo (causando a 
necessidade de trabalho adicional) como 
razões para a falta de tempo. A dificuldade 
para a integração da fé às áreas específicas 
do ensino foi notada como problema para 
54 por cento dos participantes em 2005, 
comparado a 11 por cento dos professores 
em 1997.

Novas Maneiras Para Distribuir 
Recursos da Educação Adventista

Como os recursos podem ser melhor 
distribuídos? Quase todos os recursos 
relacionados estavam mais prontamente 
disponíveis em 2005 do que em 1997, 
como mostra o Gráfico 4. Em 2005, foi 
perguntado aos professores de ensino 
médio se recursos estavam prontamente 
disponíveis sempre, às vezes, ou nunca 
(o gráfico combina as respostas “sempre” 
e “às vezes”). Em 1997, foi pedido aos 
participantes que marcassem os itens que 
estavam disponíveis a qualquer momento 
que desejassem usá-los em seu ensino.

Em 2005, perto de 70 por cento de 
todos os professores de ensino médio 
tinham acesso à Internet às vezes ou 
sempre. As quatro divisões sem acesso 
confiável a fax, e-mail, ou Internet rela-
taram também acesso limitado a quase 
todos os outros recursos relacionados. O 
aumento dramático do acesso à Internet 
sugere que este será um meio cada vez 
mais eficaz de se distribuir recursos 
de integração de fé aos professores de 
ensino médio.

Distribuição Otimizada de 
Recursos É Essencial

Após receberem uma lista de 14 recur-
sos, foi perguntado aos participantes que 
recursos realmente usavam para integrar 
a fé bíblica ao ensino, e quão úteis eles os 
consideravam. Sessenta e sete por cento 
dos participantes haviam usado livros8 
sobre a educação adventista, filosofia e 
valores. Todos os outros recursos foram 
usados por menos da metade dos que 
responderam a estas perguntas, com 
variações regionais consideráveis. O 
Gráfico 5 mostra uma melhora no uso dos 
nove recursos que apareceram em ambas 
as pesquisas. Para melhor usar grandes 
investimentos no desenvolvimento de 
ferramentas de integração bíblica para os 
professores, são essenciais planos espe-

Gráfico 4

Acesso dos Professores aos Recursos

% dos que responderam Sim em 1997        % dos que responderam Às vezes ou Sempre em 2005

Livros-texto dos alunos

Bíblia
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Retroprojetor

Máquina de Fax

Enquanto 85 por cento dos 

professores executam alguns de 

seus planos para integrar a fé às 

suas aulas, apenas 58 por cento 

concordaram que a maioria das aulas 

que dão faz referência específica a 

idéias e temas bíblicos.

os níveis e regiões do mundo. Aumen-
tar a conscientização sobre o CIRCLE, 
incentivar a partilha de recursos e a dis-
tribuição on-line de currículos adventis-
tas e outros materiais de ensino poderia 
dramaticamente mudar estes resultados 
em um futuro bem próximo.

Quase dois terços dos participantes dis-
seram que a falta de interesse dos alunos 
no ensino integrado à fé era um problema 
em 2005, comparado com apenas 17 por 
cento em 1997. A ênfase nos exames 
nacionais, o controle governamental do 
currículo, e poucos recursos adventistas 
na língua local foram percebidos como 
problema por dois terço dos professores 
em todas as divisões, excluindo a América 



17REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA ■ 27:2008

Como Integrar a Fé ao Ensino

Professores interessados na integração da fé ao ensino abordam suas matérias de um 
ponto de vista mundial bíblico cristão, descobrindo em sua matéria os temas e assuntos que 
naturalmente lhe permitem fazer uma conexão explícita entre o conteúdo curricular, por um 
lado, e a fé, crenças e valores cristãos, por outro. Os professores salientam essas conexões 
em seus planos de aula, seminários, tarefas dos alunos, discussões em classe, perguntas 
de reflexão nas provas, e outras experiências de ensino, com o objetivo de levar o aluno a 
desenvolver sua própria visão bíblica de conhecimento, valores, propósito de vida e destino.

Administradores educacionais interessados em promover a integração da fé ao ensino 
movimentam um contínuo plano em todo o campus que envolve tanto os professores e 
funcionários em selecionar as crenças e valores que a instituição deseja transmitir aos alunos 
– baseados na declaração de missão e visão institucional – designando responsabilidades, 
provendo os recursos necessários, envolvendo toda atividade curricular e cocurricular, ava-
liando a eficácia do plano, e fazendo os ajustes necessários. Este plano unificado ajuda admi-
nistradores a apoiar iniciativas e programas que promovem a transmissão dessas crenças e 
valores, e também não enfatizar ou descartar as atividades que são contraprodutivas.

Humberto M. Rasi
http://www.aiias.edu/ict/ifl_definition.html

cíficos para a distribuição e promoção de 
recursos e para treinamento no trabalho.

Recursos Usados,  
Considerados Úteis

Quão eficazes os professores conside-
ram os recursos que utilizam? Sessenta e 
nove a 92 por cento dos participantes que 
realmente usaram os recursos relaciona-
dos os classificaram como sendo úteis ou 
muito úteis, como demonstra o Gráfico 
6. O estudo Profile 2004 de professores, 
administradores educacionais e educado-
res da Divisão Norte-Americana revelou 
descobertas semelhantes entre os que re-
almente usavam as diretrizes do currículo 
da divisão, considerando que são fáceis de 
ser usados e que refletem razoavelmente a 
filosofia adventista da educação.9

De modo notável, “pessoas que 
compartilharam as suas idéias de IFE” e 
“grupos de professores que compartilha-
ram idéias de IFE”, embora disponíveis a 
apenas metade dos professores em 2005, 
foram considerados úteis ou muito úteis 
por 86 e 92 por cento dos professores que 
experimentaram este apoio. Aconselha-
mento e treinamento com idéias práticas 
que funcionam são importantes para 
melhorar a habilidade dos professores 
compartilharem a visão global adventista.

Foi perguntado aos professores que não 
haviam usado os recursos relacionados, 
quais dos mesmos 14 artigos seriam úteis 
se estivessem disponíveis. A maioria deste 
grupo disse que cada item seria útil ou 
definitivamente útil se estivesse disponí-
vel, com a maior porcentagem de respos-
tas positivas nas divisões com os menores 

recursos. Mais de dois terços (66 a 74 
por cento) destes professores disseram 
que livros didáticos, softwares, planos de 
aula, guias curriculares, apresentadores e 
grupos de professores que compartilham 
idéias, seminários no trabalho e Websites 
seriam úteis.

Recomendações
Estabelecer escolas de excelência, 

voltadas à redenção,10 “exige os mais fiéis 
e dedicados trabalhadores e os melhores 
métodos de trabalho a fim de que uma for-
te influência para Cristo e a verdade seja 
constantemente exercida.”11 A despeito dos 

problemas acima relacionados, professores 
de ensino médio disseram que treina-
mento e recursos para preparar os alunos 
para viver a fé adventista seriam úteis se 
estivessem disponíveis. Portanto, admi-
nistradores educacionais e professores são 
encorajados a:

1. Re-enfatizar a função do ensino 
médio em prover alunos para a educação 
superior adventista;

2. Promover o uso dos campi universi-
tários adventistas ao orientar professores 
de ensino médio quanto à filosofia da edu-
cação adventista, e como ambiente para a 
educação contínua;

Gráfico 5

Porcentagem de Participantes Usando os Recursos Relacionados
% usando em 2005                                % usando em 1997

Livros sobre educação/filosofia/valores adventistas
Pessoas que compartilharam idéias sobre a IFE

Grupos de professores que compartilharam idéias sobre a IFE
Revista de Educação Adventista

Diretrizes de currículo da Divisão/União
Revistas profissionais sobre IFE, moralidade e filosofia da educação

Livros didáticos que integram a fé em sua área de ensino
Modelo de plano de aula com idéias sobre a IFE

Revistas de educação da Divisão/União
Seminários da Associação Geral/Divisão/União sobre fé e ensino

Outros Websites com idéias sobre a IFE sem ser o CIRCLE
Materiais adventistas no Website do CIRCLE

Estruturas Secundárias da Divisão Sul do Pacífico
Software para computador com idéias para ensinar a IFE
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3. Unir globalmente a certificação e o 
credenciamento de professores de ensino 
médio ao treinamento e comprometimento 
para o aumento da integração da fé;

4. Desenvolver e implementar um 
processo e currículo IFE de preparo de 
instrutores;12

5. Estabelecer uma rede adventista de 
aconselhamento para que colegas edu-
cadores em vários níveis possam regu-
larmente partilhar idéias e métodos para 
integrar a fé às suas disciplinas; e

6. Usar de modo eficaz a tecnologia 
disponível para disseminar importantes 
recursos da educação adventista e ajudar 
a desenvolver e a comercializar atraentes 
pacotes de ensino para computadores ou 
oportunidades de educação à distância 
para preparar professores adventistas para 
continuar o ministério educacional de 
Jesus Cristo.

Glynis Bradfield, 
Principal Investiga-
dora, é a diretora do 
CIRCLE (circle.adven-
tist.org), localizado na 
Andrews University, 
em Berrien Springs, 
Michigan, EUA. Preto-
ria Gittens-St. Juste é 
candidata ao doutorado 
e assistente de pesquisa 
na Escola de Pedagogia da Andrews University. 
Jerome Thayer, Ph.D., é o Diretor do Centro de 
Serviços de Estatística da Andrews University.
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