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rently Action Guide for Teachers (Jossey-
Bass, 2003), escrito por Michael Gurian 
e Arlette Ballew, revisa pesquisas atuais 
sobre a mente e fornece abundantes infor-
mações com evidência psicológica quanto 
à fonte da diferença nos sexos. Fornece 
também uma variedade de interessantes 
estratégias pedagógicas que professores de 
pré-escola até o ensino médio podem usar 
em suas salas de aula. Algumas de suas 
conclusões relacionadas aos sexos são 
descritas abaixo.

Pesquisa Sobre Meninas
• O corpus collasum que permite a 

comunicação entre o hemisfério esquerdo 
e o direito do cérebro é 20 por cento maior 
nas meninas. Isto pode signifi car que elas 
podem usar mais vocabulário verbal.

• Meninas absorvem informação com 
mais efi cácia através do tato.

• Meninas lembram melhor de nomes e 
rostos em situações sociais e em relacio-
namentos.

• Meninas são freqüentemente mais ver-
bais e mais práticas em tarefas múltiplas.

• Meninas sentem emoções mais cedo, 
o que favorece a discussão e solução mais 
imediata de problemas.

• Meninas freqüentemente precisam sair 
do concreto e específi co para desenvolver 
conceitualizações.

• Meninas trabalham melhor em grupo 
e em salas com pouca iluminação.

Pesquisa Sobre Meninos
• Meninos são freqüentemente con-
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o ler uma recente notícia do Cen-
ter on Alcohol Marketing and 
Youth (Centro Sobre Propaganda 
de Álcool e Jovens) da George-
town University em Washington, 

DC, EUA,1 a equipe do estudo Value-
genesis fi cou surpresa ao descobrir que 
não mais existe diferença do consumo de 
bebida entre os dois sexos nas escolas pú-
blicas. Quando alunos de escolas públicas 
foram questionados sobre o uso de bebida 
alcoólica durante os últimos 30 dias, mais 
meninas de 8ª série disseram que haviam 
consumido álcool (cerca de 18% entre os 
meninos e 19% entre as meninas). Além 
disso, mais meninas de 1º ano do ensino 
médio que meninos relataram embriagar-
se (34% entre os meninos e 39% entre as 
meninas). Ao estudar essas estatísticas 
alarmantes, a equipe do Valuegenesis se 
preocupou com os meninos e meninas 
adventistas nas escolas da igreja.

Devido à atual tendência de meninas se 
envolverem mais em comportamentos de 
risco, será que nossos dados demonstra-
riam os mesmos resultados? E ao refl etir 
sobre as questões maiores em nossa pes-
quisa, será que existem implicações para 
o desenvolvimento da fé, ao comparar a 
vida religiosa de meninos e meninas? Que 
podemos aprender?

Teorias do Desenvolvimento da Fé
Sabemos bastante sobre como a mente 

de meninos e meninas se desenvolve e as 
implicações para a teoria educacional, por 
isso, através de abstração, podemos tam-
bém fazer suposições quanto ao desenvol-
vimento da fé.

O livro The Boys and Girls Learn Diffe-

siderados como melhores em raciocínio 
espacial e abstrato, mas têm a tendência de 
precisar de evidências claras.

• Meninos são incapazes de realizar 
tarefas múltiplas.

• Durante a puberdade, meninos são 
freqüentemente mais agressivos e estimu-
lados ao pensamento abstrato.

• Quando estão fi sicamente ativos, 
meninos são mais competitivos.

• Meninos têm a tendência de explodir 
fi sicamente para liberar emoções reprimidas.

• Meninos pensam em um modo de re-
solver um problema; então, freqüentemen-
te trabalham sozinhos para resolvê-lo.

• Meninos preferem trabalhar indepen-
dentemente.

• Meninos tendem a precisar de voz 
mais forte do que mais suave.

• Meninos trabalham melhor em salas 
bem iluminadas.

Sabemos bastante sobre como a 

mente de meninos e meninas se 

desenvolve e as implicações para 

a teoria educacional, por isso, 

através de abstração, podemos 

também fazer suposições quanto ao 

desenvolvimento da fé.
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• Meninos geralmente precisam de mais 
espaço físico no qual trabalhar.2

Educadores religiosos podem aprender 
muito com esta pesquisa e suas implica-
ções. Outras pesquisas ajudam a aumentar 
nossa compreensão sobre como a fé se 
desenvolve. Pesquisadores sobre a teoria 
do desenvolvimento da fé têm pensado, há 
muito tempo, sobre essas diferenças, e o 
estudo Valuegenesis3, da Divisão Norte-
Americana, compartilhou anteriormente 
em nossas publicações alguns esclareci-
mentos e implicações sobre as diferenças 
dos sexos.

Teoristas como James Westerhoff4 e 
James Fowler5 representam duas posições 
teóricas sobre como a fé se desenvolve. 
Estas pesquisas, juntamente com minha 
pesquisa sobre o desenvolvimento da fé6, 
mostram que devido à extensão e comple-
xidade da experiência humana, nenhuma 
teoria sozinha é suficiente para explicar 
tudo. Parece que muita coisa se passa com 
os jovens ao explorarem sua fé pessoal 
e experimentarem a compreensão de sua 
igreja e escola sobre como deve ser o 
reino de Deus, no processo de crescer para 
serem indivíduos completamente maduros 
com sua própria experiência de fé.

Devemos, portanto, antecipar algumas 
diferenças entre meninos e meninas à 
medida que crescem em seu relaciona-
mento com Deus. Talvez exista algo que 
possamos aprender com essas descober-
tas. Mas primeiro, vamos nos certificar 
de que realmente entendemos como a fé é 
nutrida.

Teorias do Desenvolvimento da Fé
Westerhoff declara que a fé é mais bem 

compreendida como sendo a percepção ou 
consciência da abundante graça de Deus. 
Em resposta, a fé se torna parte da vida 
humana. Em certo sentido, ela é completa 
desde o início. Crianças pequenas a pos-
suem. No entanto, ela cresce como uma 
árvore – da semente ao rebento – e então, 
ao tamanho completo. Para Westerhoff, 
o desenvolvimento da fé é uma mudan-
ça de estilo ou costume à medida que as 
pessoas amadurecem.7 Isto significa que 
devemos esperar que os jovens vejam sua 
vida religiosa de diferentes modos, e que 
esta compreensão mude com o passar do 
tempo. Espere, celebre e veja a mudança. 
Diferenças entre os sexos estão relaciona-
das ao desenvolvimento físico, emocional 
e espiritual normal. Embora tanto meninos 

como meninas experimentem o mesmo 
tipo de desenvolvimento na fé, isso pode 
ocorrer em diferentes momentos.

Fowler, em contraste com Wester-
hoff, vê a fé em estágios que representam 
mudanças no modo como as pessoas 
organizam as experiências da vida em 
uma realidade que é coerente e significa-
tiva para elas. Ele vê o desenvolvimento 
como um processo gradual de construção 
e reconstrução conforme elas se desenvol-
vem em direção a esta visão de mundo.8 

A implicação é que a fé deve se mover re-
gularmente através de estágios, mas pode 
não acontecer assim por algumas razões. 
Ele não gasta muito tempo falando sobre 
as diferenças entre meninos e meninas; 
preocupa-se mais com a maneira em que 
a visão religiosa de mundo é influenciada 
pelas percepções e pela falha em progredir 
a estágios mais elevados.

Eu prefiro considerar a fé como uma ex-
periência pessoal completa com Deus, em 
vez de um modo intelectual de construir o 
mundo. Isso significa que as situações da 
vida são infundidas com a possibilidade de 
ver Deus nos vários estágios de desenvol-
vimento. Essa experiência provê momen-
tos práticos, funcionáveis quando pode-
mos intensificar o desenvolvimento da fé. 
É importante, então, realmente conhecer-
mos “a quem” ensinamos, bem como o 
que estamos tentando seguir como modelo 
ou explorar com os alunos. Assim, como 
colaboradores do Espírito Santo, podemos 
enriquecer as experiências dos jovens para 
que suas decisões sobre Deus possam ser 
melhor compreendidas e facilitadas. Isso 
significa que precisamos compreender 
que meninos e meninas trazem ao cenário 
diferentes dons, habilidades e desenvolvi-
mento em diferentes momentos, e assim 
cuidadosamente estudamos os tipos de 
situações que melhor podem nutrir a fé.

Afinal, a fé é pessoal – um dom de 
Deus a nós. É nossa resposta exclusiva e 
muito pessoal à Sua maravilhosa graça. 
Como professores, podemos auxiliar 
no desenvolvimento da fé nos tornando 
sensíveis ao modo como exemplificamos 
a graça de Deus e procurando momentos 
oportunos para ensinar quando as experi-
ências da vida diária, a sala de aula ou o 
lar, motivam reações religiosas.

“Diferentes momentos, diferentes pro-
blemas, diferentes necessidades modelam 
a resposta de fé de uma pessoa e provêm 
critérios para que a teoria do estímulo e 
da educação religiosa tome a liderança e 
para que considerações metodológicas se 
tornem importantes.”9 Portanto, é de vital 
importância entendermos as diferenças su-

É importante... realmente 

conhecermos “a quem” ensinamos, 

bem como o que estamos tentando 

seguir como modelo ou explorar com 

os alunos.
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tis entre o modo como meninos e meninas 
consideram a própria fé.

Mas para que a aplicação das teorias do 
desenvolvimento da fé seja eficaz é preciso 
considerar o contexto e a extensão das ex-
periências dos jovens, quando ocorre tanto 
o ensino como o aprendizado.

O Que Já Sabemos
Muito já foi feito quanto às diferenças 

entre os sexos em relação à vida religiosa. 
Ao realizar uma pesquisa para seu livro, 
In a Different Voice, Carol Gilligan, por 
exemplo, descobriu que homens e mulhe-
res usam fundamentalmente diferentes 
abordagens para tomar decisões sobre 
o conceito religioso de moralidade. A 
abordagem masculina quanto à moralidade 
é crer que as pessoas possuem certos direi-
tos básicos, e que temos que respeitar os 
direitos dos outros. Tal moralidade é vista 
como um governador que impõe restrições 
quanto ao que se pode fazer ou não.

A abordagem feminina quanto à mora-
lidade reconhece que as pessoas têm res-
ponsabilidades para com os outros. Assim 
sendo, moralidade é um imperativo para 
cuidar dos outros. O contraste, portanto, 
de acordo com Gilligan, é que a moralida-
de masculina tem uma “orientação voltada 
à justiça”, enquanto a moralidade feminina 
tem uma “orientação voltada à responsabi-
lidade”. Ela diz: “A descoberta que agora é 
celebrada por homens de meia-idade sobre 
a importância de intimidade, relaciona-
mentos e cuidado, é algo que as mulheres 
já sabiam desde o início.”

De acordo com Gilligan, quando os 
meninos têm uma discussão durante uma 
disputa, normalmente trabalham ativa-
mente para resolvê-la. Quando as meninas 
têm uma disputa, elas param de jogar para 
proteger o relacionamento. Assim uma 
orientação voltada à responsabilidade 
provavelmente sugere um ato de cuidado; 

para os meninos, em vez disso, uma deci-
são de repressão em momentos de possível 
agressão.11

Em um comentário na Web, “Women 
and Faith: What a Journey!” Cindy Sche-
etz compartilha sua experiência, que refle-
te algumas das anotações de diários que 
recebo como tarefa em minha aula de Fé 
e Vida Religiosa na La Sierra University, 
em Riverside, Califórnia, EUA. Sheetz su-
gere três áreas em que homens e mulheres 
são diferentes: (1) As mulheres claramente 
sentem a necessidade de amizades; (2) 
As mulheres aceitam funções e respon-
sabilidades múltiplas, o que implica que 
sua fé freqüentemente deve ser flexível e 
adaptável de acordo com as necessidades e 
envolvimentos; (3) As mulheres são, com 
muita freqüência, as catalisadoras de mu-
danças no lar e na igreja.12 Esta centralida-
de da mulher no desenvolvimento da fé é 
revelada pelo estudo Valuegenesis.

Ao ser perguntado a meninos e meni-
nas, entre a 6ª série do ensino fundamental 
e a 2ª do ensino médio, quem havia sido 
a pessoa mais influente em sua vida, que 
ajudou no desenvolvimento de sua fé, 
ambos responderam que era a mãe. Os 
pais estavam na lista, mas muitas vezes, de 
acordo com o nível escolar dos participan-
tes, foram classificados em até o 10º lugar 
na lista de importância para a fé pessoal.

O Que Diz o Valuegenesis?
Ao olharmos para os dados das escolas 

de ensino médio da Divisão Norte-Ame-
ricana podemos colher alguns pontos 
interessantes deste estudo. Ao mesmo 
tempo em que parece não existir muitas 
diferenças entre os sexos na maioria das 
variáveis, há algumas.

Comportamentos de Risco e Sexo
O uso de tabaco, de álcool, beber até 

embriagar-se (cinco ou mais doses segui-
das) e furto são comportamentos de risco 
comuns entre alunos da sétima série do 
ensino fundamental até o ensino médio. É 
útil comparar os resultados da nossa pes-
quisa com os de estudos nacionais sobre 
a educação pública. Podemos claramente 
afirmar que, neste sentido, a educação 
adventista é um lugar mais seguro.

A informação do uso de tabaco entre 
alunos de escolas públicas de 7ª  e 8ª  série 
vem de uma pesquisa de 2004, realizada 
pelo Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças, e reflete pouca mudança da pes-
quisa completada em 2002.13

Em escolas públicas, cerca de 12 por 
cento dos alunos relataram o uso de 
alguma forma de tabaco. Meninos (cerca 
de 13 por cento) estavam um pouco acima 
das meninas (cerca de 11 por cento) que 
usavam algum tipo de tabaco.

Em comparação, alunos adventistas em 

Mas para que a aplicação das teorias 

do desenvolvimento da fé seja eficaz 

é preciso considerar o contexto e a 

extensão das experiências dos jovens, 

quando ocorre tanto o ensino como o 

aprendizado.
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em escolas adventistas, novamente pode-
se ver a diferença. Em todo os Estados 
Unidos, cerca de 28 por cento de alunos 
do ensino médio relataram algum tipo de 
uso de tabaco, enquanto apenas 12 por 
cento de alunos adventistas admitiram usar 
tabaco uma ou mais vezes durante o ano.

Para todos os comportamentos de risco 
pesquisados no estudo Valuegenesis (pro-
blemas e brigas na escola, roubo, uso de 
droga, álcool e tabaco), os alunos adven-
tistas tiveram uma porcentagem signifi-
cantemente mais baixa que os alunos de 
escolas públicas. Em nossa pesquisa, não 
houve diferenças significativas de sexo 
quanto ao envolvimento ou participação 
nestes comportamentos negativos. Vamos 
olhar agora à vida religiosa para ver se 
existem diferenças significativas entre 
meninos e meninas.

Maturidade da Fé  
e a Diferença Entre Sexos

Os esclarecimentos providos pela Esca-
la de Maturidade de Fé usada em todas as 
pesquisas do estudo Valuegenesis refletem 
uma vida de fé rica e em desenvolvimento, 
com profunda devoção e piedade, bem 
como preocupação para com os outros e 
compaixão pelo mundo. Tanto no projeto 1 
como no 2 do estudo Valuegenesis, as me-
ninas tiveram porcentagens mais elevadas 
de maturidade de fé do que os meninos em 

escolas adventistas tiveram uma por-
centagem mais baixa. Cerca de sete por 
cento dos estudantes de 7ª e 8ª série em 
escolas adventistas declararam que usaram 
alguma forma de tabaco uma ou mais 
vezes durante o ano de 2000. Meninos 
em escolas adventistas (cerca de oito por 
cento) tiveram maior probabilidade do que 
meninas (cerca de seis por cento) de usar 
algum tipo de tabaco.

A prática de embriagar-se durante esses 
anos, como indicado acima, está aumen-
tando nas escolas públicas, e é aqui que 
o uso pelas meninas começa a exceder ao 
dos meninos. Veja como as estatísticas 
adventistas foram comparadas com as da 
escola pública.

• De acordo com a pesquisa acima, 
26 por cento de meninos entre a 8ª série 
do ensino fundamental e o 1º ano do 
ensino médio disseram que já haviam se 
envolvido em bebedeiras uma ou mais 
vezes, enquanto 29 por cento das meninas 
admitiram ter participado deste tipo de 
comportamento de risco.

• Alunos adventistas em escolas ad-
ventistas tiveram uma porcentagem mais 
baixa em comparação com as porcenta-
gens acima. Os meninos (cerca de 13 por 
cento) tinham uma porcentagem um pouco 
maior que as meninas (9 por cento) de se 
envolverem em atividades de risco.

Lembre-se que esses são alunos do 
ensino fundamental. Comparando alunos 
da escola pública com alunos adventistas 

Gráfico 1
Porcentagens de Elevada 

Maturidade de Fé 
Valuegenesis 2

Gráfico 2

Religião Intrínseca e Extrínseca
Valuegenesis 2

6ª a 8ª Séries              Ensino Médio Intrínseca                    Extrínseca

MENINOS           MENINAS MENINOS           MENINAS
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a vida religiosa de nossas crianças parece 
estar no alvo e estabilizada. Podemos nos 
orgulhar do impacto que a religião tem em 
nossos jovens e do desenvolvimento de 
sua fé.

Esta alusão às diferenças descobertas 
no estudo Valuegenesis podem nos prover 
razões suficientes para tentar compreender 
o desenvolvimento religioso único de cada 
sexo e sua própria maturidade física. Ob-
viamente, mais estudos direcionados às di-
ferenças entre os sexos precisam ser feitos, 
e talvez se formos afortunados o suficiente 
para realizar outro estudo Valuegenesis em 
2010 (uma terceira década compreendendo 
o jovem adventista), poderemos explorar 
em maior profundidade as diferenças exa-
minadas neste artigo.

Em termos de maturidade de fé, durante 
esses anos críticos de formação da fé, 
atenção especial deve ser dada ao apare-
cimento precoce de preocupações sobre 
a crença religiosa e os tipos de questões 
religiosas que parecem ser únicas às meni-
nas, tais como as áreas de relacionamento 
e afeição.

Aqui estão algumas sugestões para 
aplicar o que parece estar contido em todo 
estudo quanto à singularidade dos meninos 

e das meninas na área do desenvolvimento 
da fé:

1. Ambiente de aprendizado. Provi-
dencie ambientes ricos, estimuladores e 
cheios de cor e textura. Esta é a “arquite-
tura do ensino” que ajudará tanto meninos 
como meninas em qualquer estágio a 
formarem conexões importantes com o 
conteúdo, a experiência e as aplicações do 
aprendizado e se apossarem dele.

2. Abordagens para o aprendizado. 
Descubra momentos quando meninos de 
7ª e 8ª séries possam trabalhar individu-
almente em um ambiente bem iluminado. 
Peça-lhes que pensem primeiro sobre o 
que crêem. Ao mesmo tempo, permita que 
as meninas trabalhem juntas em pequenos 
grupos para resolverem problemas e verem 
as implicações de suas conclusões sobre 
Deus em sua vida.

3. Considere o agrupamento criativo. 
Tente uma variedade de agrupamentos 
homogêneos de alunos – relacionados à 
idade, sexo e cultura. A participação em 
diferentes tipos de agrupamentos pode 
melhorar o aprendizado do aluno em 
certas idades e ajudá-los a compreender a 
teologia da fé e sua experiência.

4. Respeite a fé em amadurecimento 

todos os níveis escolares. (Veja o Gráfico 
1.)

Religião Intrínseca e Extrínseca e 
a Diferença Entre Sexos

Outro importante avanço no estudo 
Valugenesis 2 foi o uso das escalas de re-
ligião Intrínseca e Extrínseca. Esta é uma 
medida do que pode ser visto como “boa” 
e “má” religião. Pessoas extrinsecamente 
religiosas consideram sua fé como um 
fim em si mesma, um motivo central para 
viver, que é mais importante que outras 
preocupações. Elas usam a religião como 
um modo de ganhar status ou segurança 
pessoal; assim, a religião tende a tornar-se 
mais utilitária e voltada a si mesma. Em 
contraste, pessoas intrínsecamente motiva-
das interiorizam a sua religião e vivem de 
acordo com ela, independente da pressão 
social externa.

Pesquisadores descobriram que meni-
nas possuem porcentagem intrínseca mais 
elevada do que meninos. (Veja o Gráfi-
co 2.) É por esta razão que as meninas 
freqüentemente, mais cedo,  parecem 
mais “religiosas” ou “espirituais” do que 
os meninos. Isto é causado por muitos 
fatores, entre eles o desenvolvimento da 
personalidade e da maturidade física, e a 
preocupação concomitante das meninas 
por relacionamentos e moralidade mais 
definida. Esta diferença entre sexos vista 
nesta escala sugere que durante os anos 
intermediários (10-13), as meninas podem 
se beneficiar em ser ensinadas como uma 
unidade homogênea, em vez de misturadas 
com meninos, cujas preocupações religio-
sas são diferentes, menos intrínsecas, e 
que são, conforme nossos pesquisadores 
compartilham, menos maduros em sua 
resposta de fé.

Resumo
Existem, em essência, poucas diferen-

ças entre sexos no estudo Valuegenesis 1 e 
2 referentes a meninos e meninas. Mas as 
pequenas mudanças que vemos refletem 
o que outros estudos importantes sobre 
sexos exploraram em profundidade. Por 
exemplo, entre alunos adventistas da 6ª 
série do ensino fundamental até o último 
ano do ensino médio, a porcentagem dos 
meninos é um pouco inferior na religião 
intrínseca, maturidade de fé e preocupa-
ção com serviço, enquanto as meninas 
parecem ser um pouco mais fortes em sua 
compreensão de doutrinas, envolvimento 
em serviço ao próximo e altruísmo. Exceto 
por entrar em brigas e ter problemas na 
escola, onde os meninos tiveram uma por-
centagem significativamente mais elevada, 
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dos alunos. Lembre-se de que fé amadu-
recida significa fé pessoal, rica tanto em 
vida devocional como no desenvolvimento 
da capacidade de cuidar de outros em ne-
cessidade. Faça projetos que enriqueçam 
ambos os aspectos da vida religiosa. O 
equilíbrio é importante aqui, mas reconhe-
ça que as meninas provavelmente desen-
volverão vida religiosa pessoal antes dos 
meninos.

5. Proteja e eduque para obter com-
portamentos positivos. Esteja ciente dos 
melhores modos de apresentar informação 
sobre comportamentos de risco para os 
jovens. Os meninos trabalham bem com 
informação para desenvolver uma estraté-
gia para enfrentá-los, enquanto as meninas 
parecem primeiro compreender tarefas 
múltiplas e orientações verbais. Mude os 
quadros de anúncios regularmente, faça 
uma conexão com lugares externos e inter-
nos, use movimento, e envolva habilidades 
motoras para aumentar o interesse.

6. Variedade de lugares. Pense em 
desenvolver lugares ativos e passivos 
tanto para meninos como para meninas, 
respectivamente. Podendo incluir lugares e 
momentos de reflexão e retiro, lugares que 
ofereçam uma variedade de diferentes for-
matos, cores, iluminação e ângulos – eles 
podem ajudar a garantir a personalização 
da fé à medida que os alunos encontram 
lugares para pensar, escrever, estudar e 
explorar o modo como Deus age neste 
mundo.

Certifique-se de que está apresentando 
uma compreensão equilibrada da fé cristã. 
Respeite a individualidade de cada jovem, 
bem como as diferenças entre os sexos. 
Tente fazer coisas que se relacionem às 
habilidades e necessidades particulares 
de aprendizado tanto dos meninos como 
das meninas, garantindo assim que todos 
se sintam especiais, amados e importan-
tes.  Respeite as diferenças que você vê 

nos alunos. Você compartilhará o caráter 
de Cristo com cada aluno ao ensinar não 
apenas o conteúdo e a teologia difícil de 
se entender, mas também ao atingir as 
necessidades pessoais de cada um.
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