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O
uvido por acaso na igreja 
no sábado da educação 
adventista: “Mandar nos-
sos filhos para a escola 
da igreja nos deixaria 
sem dinheiro, aliás eles 
recebem educação me-
lhor na escola pública. O 

currículo é mais rigoroso que o da escola 
adventista. As crianças podem obter o 
ensino religioso em casa e na igreja.”

Ouvido por acaso em reunião de 
comissão de igreja: “Os professores na 
escolinha da nossa igreja fazem o melhor 
que podem, e que Deus os abençoe; mas 
as minhas meninas precisam receber 
educação de qualidade para competir 
com aqueles que se inscrevem para boas 
universidades. É por isso que as enviamos 
à escola particular na cidade.”

Estes são trechos de conversas reais e 
representam a percepção de muitos pais 
adventistas na Divisão Norte-Americana 
(DNA). Como os educadores adventistas 
respondem a essas percepções? Várias 
pesquisas menores indicam que alunos 
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Para verificar a habilidade do aluno, 
os pesquisadores usam procedimentos 
estatísticos, tomam a pontuação de cada 
aluno no teste padronizado de habilidade 
e calculam a média que melhor prediz a 
pontuação do aluno no teste padronizado. 
O resultado real de cada aluno no teste de 
aproveitamento é então comparado com a 
média prevista baseada na capacidade do 
aluno.

A boa notícia do CognitiveGenesis, 
até agora, é que no teste padronizado de 
aproveitamento os alunos das escolas 
adventistas na DNA estão bem acima 
da média nacional e acima do que seria 
predito baseado na pontuação do teste de 
capacidade.

Relações extraídas de dados da 
pesquisa

Juntamente com a administração de tes-
tes que provê instantaneamente a previsão 
anual da comparação entre o aproveita-
mento do aluno e as normas nacionais, o 
CognitiveGenesis também procura des-
cobrir que fatores relacionados ao aluno, 
seu lar e escola contribuem para o sucesso 
acadêmico. Cada ano, alunos, bem como 
seus pais, professores e administradores 
escolares preenchem questionários para 
que sejam avaliados os fatores que podem 
influenciar o aprendizado.

Dois questionários para alunos foram 
desenvolvidos. Um para 3º a 5º  anos  do 
ensino fundamental e outro, que é maior 
e inclui questões mais complexas, para 
6o a 8o anos do ensino fundamental e 1º e 
3º anos do ensino médio. Ambos incluem 
perguntas sobre o aluno, seu lar, sua classe 

de escolas adventistas vão bem acade-
micamente, mas o CognitiveGenesis é o 
primeiro estudo em grande escala a exa-
minar de modo abrangente o aprendizado 
acadêmico de alunos em escolas de ensino 
básico na DNA.

Pesquisas realizadas nos últimos 20 
anos têm avaliado muitas das metas 
espirituais da educação adventista. Dois 
estudos ValueGenesis revelaram que os 
alunos cresceram na fé como resultado 
de três coisas: frequentar escolas ad-
ventistas, crescer em lar adventista e ser 
nutrido por uma igreja adventista.1 Além 
disso, algumas pesquisas demonstraram 
que os alunos que estudam em escolas 
denominacionais têm maior probabilidade 
de permanecer como membros da igreja 
adventista quando adultos.2

A educação adventista é singular 
devido ao seu compromisso em educar 
a pessoa de modo integral. Portanto, 
além do crescimento espiritual, o desen-
volvimento cognitivo e físico também é 
considerado essencial para a educação 
completa. As metas da educação adven-
tista são amplas e profundas. Em termos 
de amplitude, Ellen White declara que a 
verdadeira educação “é o desenvolvimento 
harmônico das faculdades físicas, inte-
lectuais e espirituais”.3 E em termos de 
profundidade, ela escreve: “Mais elevado 
do que o sumo pensamento humano pode 
atingir, é o ideal de Deus para com Seus 
filhos. ... À frente do aluno existe aberta 
a senda de um contínuo progresso. ... Ele 
progredirá tão depressa e, tanto quanto 
for possível, em cada ramo do verdadeiro 
conhecimento.”4

Embora a pesquisa citada por este arti-
go demonstre claramente a importância da 
escola adventista para ajudar a intensificar 
a caminhada dos alunos com Deus, há 
carência de evidência empírica apoiando o 
êxito dessas escolas no campo acadêmico. 
Enquanto o número de membros da igreja 
na DNA está crescendo, as matrículas nas 
escolas denominacionais estão diminuin-
do, reduzindo assim a poderosa influên-
cia da educação adventista. Durante um 
período recente de 13 anos em uma das 
grandes uniões da DNA, por exemplo, o 
número de membros da igreja aumentou 
em 17 por cento; as matrículas escolares, 
porém, caíram em 18 por cento. O declí-
nio nas matrículas, a carência de evidência 
empírica para amenizar a preocupação 
dos pais sobre a qualidade acadêmica das 
escolas adventistas, e as crescentes exigên-
cias de avaliação para garantir contínuas 
melhoras incitaram pesquisadores da La 
Sierra University e da Andrews University 

a iniciar o CognitiveGenesis. Este projeto 
de pesquisa de quatro anos, empreendido 
com a cooperação do Departamento de 
Educação da DNA, documenta o aprovei-
tamento acadêmico de alunos do ensino 
básico nas escolas adventistas dos Estados 
Unidos, Canadá e Bermudas.

As metas do CognitiveGenesis devem 
prover respostas à três questões vitais:

• Qual é o nível de aproveitamento 
dos alunos nas escolas adventistas de ensi-
no fundamental e médio da DNA?

• Como os alunos das escolas da DNA 
se comparam com as normas nacionais?

• Que fatores relacionados ao aluno, 
seu lar e escola estão associados ao apro-
veitamento?

O CognitiveGenesis não apenas analisa 
a pontuação de testes padronizados (o Tes-
te de Habilidades Básicas de Iowa para 1º 
a 8º anos do ensino fundamental e o Teste 
de Desenvolvimento Educacional de Iowa 
para 1o e 3o anos do ensino médio), mas 
também compara esses resultados com 
o Teste de Habilidades Cognitivas. Isto 
permite aos pesquisadores descobrir dife-
renças entre o aproveitamento acadêmico 
previsto do aluno (baseado na habilidade) 
e seu nível real de aproveitamento.

Alguns alegam que o nível de apro-
veitamento acima da média nas escolas 
adventistas é devido à habilidade superior 
dos alunos, não à qualidade das escolas. 
Na metade da fase de coleta de dados (que 
vai do ano escolar 2006-2007 a 2009-
2010), as descobertas do CognitiveGene-
sis indicam que os alunos da DNA têm um 
nível de aproveitamento acima da média, 
mesmo após a verificação de capacidade.
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• Quantos alunos em sua escola partici-
pam de grupos musicais?

• Avalie a adequação do número de 
computadores para a sua escola.

Os números de identificação do aluno 
e da escola vindos do banco de dados da 
DNA são usados para associar os testes de 
alunos e dados do questionário com as res-
postas dos questionários dos pais, profes-
sores e escolas. Um plano longitudinal tem 
sido usado para associar dados para os 
quatros anos a fim de analisar as mudan-
ças no aproveitamento de cada aluno de 
ano a ano.

Para assegurar o sigilo, alunos, pais, 
professores e administradores colocam 
os questionários preenchidos em envelo-
pes selados e os enviam diretamente ao 
CognitiveGenesis para serem processados. 
A equipe de pesquisa está comprometida 
em respeitar totalmente a privacidade e 
manter as mais elevadas normas éticas.

Empreendimento amplo
Unir os dados de mais de 30.000 alunos 

em três países (Estados Unidos, Canadá e 
Bermudas) por quatro anos consecutivos 
é um empreendimento amplo. Em vez de 
seguir o procedimento usual de pesquisa 
e chegar a conclusões com uma pequena 
amostra de escolas, o CognitiveGenesis 
foi designado para incluir todas as escolas 
adventistas de ensino fundamental e 
médio e todos os alunos de 3o a 8o anos 
do ensino fundamental e do 1o e 3o anos 
do ensino médio na América do Norte. O 
Departamento de Educação da DNA e as 
equipes educacionais em todas as uniões 
aprovaram o estudo e têm dado muito 
apoio. A cooperação a nível de profes-

sor, escola, associação e união tem sido 
essencial para o eficaz recolhimento e 
processamento de mais de 105.000 testes e 
questionários durante os três últimos anos. 
Os 16 membros da Comissão Consultiva 
do CognitiveGenesis têm também suprido 
inestimável conselho e apoio.  O apoio 
financeiro para cobrir as despesas dos 
vários anos da pesquisa tem sido obtido de 
indivíduos e fundações de comunidades 
adventistas e públicas.

Resultados até agora
Os resultados de testes das nove uniões 

que fazem parte da DNA são semelhantes. 
Análises separadas foram preparadas para 
cada união, juntamente com um relatório 
de oito uniões combinadas. A União Ca-
nadense não está incluída nos resultados 
combinados, pois os testes de aproveita-
mento e capacidade usados no Canadá, 
embora semelhantes, não são idênticos aos 
testes usados nas outras oito uniões e estão 
baseados em conjunto de normas nacio-
nais diferentes. Não foi preparado nenhum 
relatório que combina os resultados da 
União Canadense com as outras uniões 
da DNA. As informações relatadas neste 
artigo são das oito uniões combinadas 
cujos territórios incluem Estados Unidos e 
Bermudas.

Os resultados dos dois primeiros anos 
foram muito encorajadores. Os alunos 
das escolas da DNA estão bem acima da 
média nacional de aprendizado (cerca 
de meia série acima) e mais elevados do 
que seria previsto baseado na pontuação 
do teste de capadade (cerca de meia série 
acima).

Esta excelente façanha tem grande 
alcance. Alunos de todos os níveis exami-
nados (3o a 8o anos fundamental e 1o e 3o 

anos do ensino médio), em todos os níveis 
de capacidade (dos alunos com necessida-
des especiais aos superdotados) e em esco-
las de todos os tamanhos (desde escolas 
de uma única sala às maiores escolas), 
se desempenham igual à média nacional 
ou acima dela em todas as áreas testadas 
(leitura, linguagem, matemática, estudos 
sociais, ciências e fontes de informação). 
Existem diferenças insignificantes entre 
os níveis de aproveitamento em escolas 
grandes e em pequenas.

Uma área já observada que precisa 
ser melhorada em toda a Divisão Norte-
Americana foi confirmada nos dados do 
CognitiveGenesis. As médias nos testes de 
Cálculo Matemático foram invariavelmen-
te mais baixas do que em qualquer outra 
área no teste de aproveitamento, incluin-
do as duas outras áreas de matemática: 

e sua escola, como: 
• Quanto tempo você gasta assistindo 

TV depois das aulas?
• Com que frequência seus pais o impe-

dem de assistir alguns tipos de programas 
de TV?

• Quanto tempo em um dia normal 
você gasta interagindo (conversando, 
fazendo compra, trabalhando, etc.) com 
seus pais?

• Com que freqüência, na sua escola, 
alunos mais velhos ajudam alunos mais 
novos com seus trabalhos de classe?

O questionário dos pais, oferecido em 
inglês, espanhol, francês e português, 
inclui algumas perguntas relacionadas às 
dos alunos, bem como outras exclusivas 
para sua função, como:

• Que tipo de escola seu filho freqüen-
tou em cada ano escolar?

• Quão envolvida é a sua família nas 
atividades escolares?

• Como você melhor descreve a quanti-
dade de inglês (idioma principal na DNA) 
falado em sua casa?

O questionário dos professores inclui 
perguntas sobre os recursos da escola bem 
como a interação dos alunos e pais com os 
educadores. Por exemplo:

• Como você avalia sua escola em 
relação ao apoio dos pais aos professores 
e à escola?

• Até que ponto os problemas discipli-
nares dos alunos são um problema em sua 
escola?

O questionário dos administradores, 
que é enviado a todos os diretores de ensi-
no fundamental e médio, inclui perguntas 
sobre as várias atividades curriculares e a 
adequação de recursos escolares, como:
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Problemas Matemáticos e Interpretação de 
Dados, e Conceitos e Estimativa Mate-
mática. O Departamento de Educação da 
DNA formou um grupo de força-tarefa e 
pediu ao CognitiveGenesis para prover 
informações que possam ser usadas para 
orientar as considerações sobre a razão 
das médias estarem baixas e como fortale-
cer o currículo de matemática. 

Análise completa da relação entre 
informação de pesquisa e aproveitamento 
começou em 2009 no fim do quarto ano 
de coleta de dados. Entretanto, algumas 
descobertas preliminares estão provendo 
apoio para o relacionamento entre os fato-
res aluno, lar, professor e escola conside-
rados importantes para o aproveitamento 
nas escolas da DNA. Descobrimos, por 
exemplo, que os alunos têm aproveitamen-
to superior quando:

- Frequentam escola adventista por 
vários anos;

- Não passam muito tempo assistindo 
televisão ou jogando no computador;

- Têm dieta saudável e sono adequado;
- Não gastam muito tempo participando 

de esportes;
- Interagem bastante com os pais;

- Possuem muitos bons livros e revistas 
em casa;

- Os pais controlam o tempo e o conteú-
do da TV e internet;

- Os pais estão envolvidos nas ativida-
des da escola; e

- Igreja e pastor apóiam a escola.

O que vem pela frente?
Uma vez que a coleta de dados e a 

análise forem concluídas, muitos artigos 
revisados por colegas e um ou mais livros 
descreverão as descobertas. Os pesqui-
sadores do CognitiveGenesis já estão se 
reunindo com as uniões e associações para 
discutir descobertas locais que poderão 
levar a melhorias nas escolas. Muitas 
dissertações de doutorado da La Sierra 
University e Andrews University já estão 
em andamento usando dados do Cogniti-
veGenesis. Outros grupos estão observan-
do com interesse o projeto. A Riverside 
Publishing, que distribui os testes padro-
nizados de aproveitamento e capacidade 
cognitiva usados no CognitiveGenesis, 
realizou conferência de cúpula no verão 
de 2008 e convidou a equipe de pesquisa-
dores para apresentar um relatório sobre 
o CognitiveGenesis. Importante líder da 
empresa espera que o projeto sirva de 
modelo para outros sistemas educacionais 
denominacionais seguirem.

O CognitiveGenesis e o Departamen-
to de Educação da DNA continuarão 
trabalhando juntos para compartilhar 
vastamente as boas novas da educação 
adventista com pais, pastores, educadores 
e administradores em todos os níveis. A 
equipe de pesquisa do CognitiveGenesis 
já apresentou relatórios anuais para todas 
as uniões e muitas das associações nos 
encontros de professores e concílios de 
pastores. Os resultados dos primeiros 
dois anos estão também sendo divulgados 
através do website do CognitiveGenesis 
(http://www.cognitivegenesis.org), do 
boletim informativo e de vídeo enviado a 
cada escola e igreja da DNA. Associações 
e escolas locais também estão fazendo 
sua parte, compartilhando as boas novas 
em reuniões de pais e mestres e através de 
boletins informativos.

A essência do assunto
Sempre que conversamos com professo-

res na América do Norte sobre o Cogni-
tiveGenesis, eles se entusiasmam com o 
que ouvem. Os resultados lhes dão motivo 
para se orgulharem de estar ensinando em 
escola adventista. Em todas as matérias, 
os alunos estão indo melhor do que a 
média nacional e melhor do que seria 

previsto com base em sua capacidade! 
Também temos ouvido histórias de pais 
que receberam as notícias e decidiram ma-
tricular seus filhos em escolas adventistas.

Enfim, esperamos que o CognitveGene-
sis venha aprovar a educação adventista no 
campo acadêmico do mesmo modo que o 
ValueGenesis aprovou no campo espiri-
tual. Ele proverá aos pais a confiança de 
que a escola adventista oferece o melhor 
ambiente para seus filhos aprenderem e 
que os equipará para ter êxito aqui e na 
eternidade com o Senhor.

Elissa E. Kido, Ed.D., 
Diretora do Projeto 
CognitiveGenesis, e Ro-
bert J. Cruise, Ph.D., 
Diretor de Pesquisa, 
são membros do corpo 
docente da La Sierra 
University em Riverside, 
Califórnia, EUA. Jero-
me D. Thayer, Ph.D., 
Diretor Associado de 
Pesquisa, é membro 
do corpo docente da 
Andrews University 
em Berrien Springs, 
Michigan, EUA.
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Em vez de seguir 

o procedimento 

usual de pesquisa e 

chegar a conclusões 

com uma pequena 

amostra de escolas, 

o CognitiveGenesis 

foi designado para 

incluir todas as escolas 

adventistas de ensino 

fundamental e médio 

e todos os alunos de 

3o a 8o anos do ensino 

fundamental e do 1o e 3o 

anos do ensino médio na 

América do Norte.


