
Modelos e princípios educacionais que podem 
reduzir a tensão e promover compreensão

Com quase 7.500 escolas, 75.000 
professores e 1,47 milhões de 
alunos em 145 países, o sistema 
educacional adventista do sé-

timo dia é um fenômeno global com 
múltiplos desafi os de várias cultu-
ras, experiências religiosas e ênfase 
fi losófi ca. O desafi o é particular-
mente intenso quando a introdução 
de disciplinas acadêmicas desafi a a 
perspectiva de fé ou visão global do 
aluno.

A questão suscita várias perguntas 
básicas:

Quão cuidadoso deve ser o pro-
fessor adventista quanto a iniciar 
uma discussão com base na fé, dada 

a variedade religiosa e visão cultu-
ral representada em muitos campi 
adventistas? Existem assuntos que 
devem ser evitados?

Quando o professor percebe que 
assuntos apresentados na aula ou em 
tarefas de leitura involuntariamente 
desafi aram a fé do aluno, como ele 
deve lidar com a situação?

O professor deve intencionalmente 
escolher conteúdo do currículo (ex. 
ciências, teologia ou fi losofi a) que 
desafi e as convicções de fé do aluno? 
Nesse caso, como o material deve ser 
apresentado?

Qual seria uma abordagem razoá-
vel a ser usada no estudo e discussão 

de assuntos em que informação ou 
perspectiva científi ca difere signifi -
cantemente da perspectiva bíblica? 
Como o professor pode manter um 
ambiente de respeito para alunos que 
possuem visões diferenciadas?

Oferecer aos alunos oportunidades 
para explorar diferentes maneiras de 
obter conhecimento, em áreas espe-
cializadas de estudo e nos variados 
contextos sociais e religiosos nos 
quais a educação é oferecida, tem 
potencial tanto para tensão criati-
va quanto para improdutiva. Além 
disso, a fi losofi a da educação adven-
tista do sétimo dia1 possui alguns 
elementos singulares e, portanto, 

Currículo e fé 
em tensão
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não é de surpreender que a aplicação 
dessa filosofia crie tensão para os 
que sustentam uma visão secular, 
bem como para os que são de outras 
tradições de fé e, até mesmo, diante 
de adventistas com diferentes posi-
cionamentos teológicos. Tais tensões 
talvez não sejam necessariamente 
intencionais, pelo contrário, podem 
ser resultado inevitável de diferenças 
filosóficas que formam as bases e 
parte do conteúdo da instrução.

Este artigo considera modelos e 
princípios educacionais, provê exem-
plo prático e inclui alguns princípios 
de Ellen White que podem ser úteis 
ao se lidar com tais tensões em sala 
de aula.

Modelos educacionais
Muitos modelos educacionais 

incluem técnicas recomendadas para 
apresentar a matéria aos alunos. 
Cada um possui filosofia subjacen-
te e um conjunto de suposições, 
designadas a alcançar um propósito 
específico. Vamos revisar rapida-
mente cinco modelos relevantes para 
o nosso estudo.

1. Modelo do Bom Professor. De-
finições antigas descreviam um bom 
professor como alguém que cumpria 
o ideal comunitário de bom cidadão, 
bom funcionário ou bom pai.2 Esse 
modelo cedeu lugar para um mode-
lo que enfatizava as características 
psicológicas de um bom professor 
tais como realizações, motivação, 
compromisso, empatia, experiência, 
flexibilidade e assim por diante. 
Mais recentemente, o enfoque foi 
mudado de ensino bom para ensino 
eficaz. Pesquisas têm focalizado nas 
interações entre professor e aluno 

em sala de aula, focando especifica-
mente a influência que os professores 
exercem sobre os alunos. Mais pes-
quisas estão sendo realizadas sobre 
os padrões de ensino eficaz e como 
alcançar os resultados desejados nos 
alunos.

2. Modelos de Perguntas. A 
preocupação quanto a facilitar o 
aprendizado tem instigado educado-
res a revisar os métodos de questio-
namento que ocorrem nas salas de 
aula. Algumas perguntas requerem 
respostas, enquanto outras são retóri-
cas. Os alunos não podem distinguir 
entre as duas e em algumas instân-
cias talvez nem estejam cientes de 
que uma pergunta tenha sido feita. 
Assim, pesquisadores sentiram a ne-
cessidade de definir as característi-
cas de perguntas eficazes, perguntas 
que fazem os alunos se envolverem 
ativamente na composição de uma 
resposta e, assim, envolvê-los no 
processo de aprendizado.3

Perguntas que trazem à tona um 
factoide memorizado, testes de múl-
tipla escolha, perguntas a ser com-
pletadas, perguntas de associação e 
semelhança que requerem uma única 
resposta “correta” ou um âmbito es-
treito de respostas são denominadas 
perguntas convergentes ou fecha-
das. Perguntas que incentivam uma 
resposta geral ou aberta são referidas 
como perguntas divergentes ou indi-
retas e exigem um nível mais elevado 
de pensamento e síntese. Um exem-
plo de pergunta divergente seria a 
que pede aos alunos que reconheçam 
e expliquem as diferenças entre sis-
temas políticos, posições filosóficas, 
pessoas e grupos. A quantidade de 
pensamento crítico e profundidade 
de investigação em áreas cognitivas 
mais profundas exigidas pelas per-
guntas do teste devem relacionar-se 
com os alvos do professor, os resulta-
dos desejados no curso, e o nível 
de notas e maturidade dos alunos. 
Professores devem considerar cui-
dadosamente seus alvos e objetivos 
antes de empregar uma metodologia 
específica.

3. Modelo de Inquirição. Desig-
nado a capitalizar na curiosidade do 

aluno, o modelo de inquirição busca 
desenvolver a disciplina intelectual e 
habilidades que os alunos precisam 
para suscitar perguntas e buscar 
respostas.4 Este modelo começa 
apresentando aos alunos um evento 
enigmático com a suposição de que 
eles serão naturalmente motivados a 
resolver o enigma e assim se envol-
verem em métodos disciplinados de 
pesquisa e descoberta. O professor 
se concentra em treinar alunos para 
desenvolver métodos apropriados 
para a solução de problemas.

4. Modelo de Inquirição para 
ciências biológicas. Impulsionado 
pelo movimento de reforma acadê-
mica na educação americana durante 
as décadas de 1950 e 1960, este 
modelo buscou revisar o currículo 
convencional que fora construído em 
torno das mais importantes ideias 
e métodos de pesquisa de discipli-
nas acadêmicas.5 Em vez disso, ele 
advoga o ensino de ciências como 
inquirição, dando aos alunos tarefas 
que os capacitem a duplicar o racio-
cínio que produziu uma invenção 
ou descoberta atual. À medida que 
suas habilidades aumentam, cami-
nham para mais perto das fronteiras 
do conhecimento. Todo trabalho de 
laboratório e sala de aula focaliza 
em capacitar alunos a investigar 
problemas.

5. Modelo do Desconforto. Joyce 
e Weil6 sugerem que existe relaciona-
mento entre estilos de aprendizado e 
modelos de ensino. À medida que os 
alunos são expostos a conteúdo des-
conhecido e forçados a usar estilos 
de aprendizado que são novos para 
eles, experimentarão graus variados 
de desconforto. Crescimento real 
frequentemente exige tornar o apren-
diz desconfortável, e os professores 
devem criar situações em que isso 
ocorra e ajudar alunos a lidar com os 
resultados.

A função do desconforto aparece 
não apenas na literatura envolvendo 
a necessidade de professores se aven-
turarem e se arriscarem, mas tam-
bém nos estudos de teoristas de es-
tágio de desenvolvimento que lidam 
com os melhores meios para alunos 

Quão cuidadoso deve 

ser o professor 

adventista quanto a 

iniciar uma discussão 

com base na fé?
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que os ajudam a aprender rapida-
mente;

Serão motivados a prestar atenção;
Aprenderão a recordar informa-

ção;
Serão capazes de pensar e agir em 

relação ao que aprenderam, e resol-
ver problemas;

Aperfeiçoarão seu aprendizado 
por meio de pensamento, desempe-
nho e solução de problemas com a 
prática;

Passarão a associar o aprendizado 
com uma experiência agradável e 
assim terão mais probabilidade de 
aplicar o que aprenderam;

Aprenderão o que precisam apren-
der e usarão o que aprenderam.

Desse modo, os professores preci-
sam encontrar maneiras de integrar 
modelos de ensino com princípios 
educacionais apropriados. Isso se 
torna um desafio ainda maior à medi-
da que o professor encontra alunos 
com diferentes perspectivas de fé 
e precisa tentar prover ambiente de 
apoio enquanto busca ampliar os 
horizontes cognitivos deles.

Um exemplo pessoal
Conflitos podem surgir quando 

professores encontram alunos com 
outras tradições de fé e/ou alunos 
dentro da mesma tradição de fé, mas 
que possuem opiniões muito diferen-
tes sobre assuntos específicos.

Enquanto ensinava sociologia em 
uma faculdade adventista, incentivei 
alunos a examinar de modo crítico 
suas opiniões em relação a uma 
série de assuntos polêmicos. Essa 
abordagem foi incorporada dentro 

de uma matéria difícil para forman-
dos e pré-formandos da faculdade 
de sociologia. Os alunos precisavam 
desenvolver uma justificativa por 
escolher certa perspectiva sobre 
questões específicas, a qual devia 
basear-se em sua pesquisa pessoal, 
usando fontes bíblicas e seculares.

Três suposições básicas moldaram 
minha filosofia sobre o ensino de so-
ciologia em instituições adventistas:

Primeiro, a pessoa precisa enten-
der como atuar com êxito dentro de 
grupos sociais.

Segundo, a perspectiva cristã, de 
acordo com a qual tudo que conhece-
mos foi disponibilizado pela revela-
ção de Deus e deve ser compreendi-
do no contexto da verdade relativa 
ou absoluta, provê um contexto 
importante para o ensino de concei-
tos sociológicos. Ellen White escreve 
que “aprender a ciência através da 
interpretação humana apenas é falsa 
educação; aprender de Deus e de 
Cristo, porém, é aprender a ciên-
cia do Céu”.11 Para se adquirir uma 
verdadeira perspectiva do compor-
tamento humano, pontos de vista da 
sociedade devem ser examinados à 
luz da verdade revelada.

Terceiro, estudar o comportamen-
to humano inevitavelmente leva a 
pessoa a um exame de sua respon-
sabilidade ética e pessoal por seu 
próprio comportamento. Ao consi-
derar as razões do comportamento 
humano, a pessoa deve lutar com 
questões de nature [temperamento] 
versus nurture [cultura]. Isso suscita 
dúvidas quanto às escolhas da pessoa 

alcançarem níveis mais elevados de 
desenvolvimento.7 O “fator descon-
forto” tem demonstrado estimular 
professores a adquirir novas habili-
dades e repertórios de estratégias de 
ensino. Mas a literatura também tem 
mostrado que a maioria dos professo-
res se sente desconfortável quanto a 
usar novas estratégias, mesmo depois 
de receber treinamento meticuloso.8

Psicólogos sociais usam o termo 
dissonância cognitiva para descrever 
como as pessoas tentam resolver o 
dilema de duas ideias concorrentes 
que exigem atenção simultânea. O 
aluno busca, tão logo seja possível, 
reduzir a tensão resultante da disso-
nância para alcançar a consonância.9

Princípios educacionais
Com todos esses diferentes mode-

los de ensino, o que o professor deve 
fazer? Stephen Yelon10 enumera dez 
princípios poderosos envolvidos no 
ensino eficaz: significância, pré-re-
quisitos, comunicação aberta, ideias 
essenciais organizadas, material de 
apoio, inovação, modelagem, prática 
apropriada ativa, condições e conse-
quências agradáveis e consistência. 
Se professores aplicarem esses prin-
cípios, Yelon acredita que os alunos:

Serão motivados a associar tópicos 
com seu passado, presente e futuro;

Descobrirão quais conceitos e 
habilidades eles precisam conhecer 
para que possam se concentrar na 
aquisição dos mesmos;

Serão capazes de focalizar nas 
ideias mais importantes;

Serão capazes de usar dispositivos 

Quando os assuntos 

apresentados desa-

fiam involuntariamente  

a fé do aluno, como o 

professor deve lidar com 

a situação?

3 5: 2 0 13   •   R e v i s t a  E d u c a ç ã o  A d v e n t i s t a     11j a e . a d v e n t i s t . o r g



e, por conseguinte, quanto à sua res-
ponsabilidade pelas consequências 
resultantes.

O conteúdo e a abordagem de uma 
matéria difícil exigiam que o aluno 
explicasse o inter-relacionamento 
entre sua disciplina e vida cristã, e 
as implicações de uma para com a 
outra. Os alunos também tinham que 
comparar, justapor ou reconciliar 
suas crenças e posições pessoais, 
perspectivas da sociedade e pers-
pectivas bíblicas a outras questões 
sociais. A exigência de que o aluno 
se desentendesse com seu próprio 
sistema de crença pessoal e fé bíblica 
coincidiu ou divergiu, e o modo 
como essa coincidência ou diver-
gência afetou seu conceito do que é 
apropriado, ético ou justificável nas 
experiências da vida, constituiu a 
essência da matéria.

Os alunos foram levados a re-

fletir sobre questões que talvez já 
considerassem estabelecidas em sua 
mente. No entanto, quando forçados 
a refletir sobre elas, frequentemente 
descobriam que essas questões não 
estavam claras como pensavam an-
tes. Descobri que era saudável con-
siderar as “reflexões” dos alunos no 
ambiente corporativo da sala de aula, 
em ambiente não ameaçador, onde 
seus colegas poderiam participar 
com eles à medida que lutavam com 
questões importantes. Não resolve-
mos muitas das questões, mas fui ca-
paz de prover diretrizes sobre como 
os alunos podem continuar a pensar 
sobre suas reações pessoais para com 
as questões da vida em termos de sua 
disciplina e princípios bíblicos. O 
quadro, nesta página, descreve uma 
tarefa típica na matéria. 

Foi ainda exigido que os alunos 
fornecessem perspectivas sociais, 

bíblicas e pessoais sobre a questão, 
com pesquisa de apoio da bibliote-
ca, internet, noticiários, recursos de 
mídia e da Bíblia.

A abordagem funcionou bem e es-
timulou discussão aberta sobre uma 
variedade de assuntos apresentados 
durante o curso. Em alguns casos, 
alunos deram sua opinião pessoal 
sobre o assunto, então foram solici-
tados a pesquisar a justificativa em 
defesa do ponto de vista oposto. Com 
o tempo, os alunos foram capazes de 
ampliar suas perspectivas em uma 
variedade de assuntos e corrigir pre-
conceitos, quando necessário.

 A perspectiva de Ellen White
Uma significativa fonte de ajuda 

ao lidar com tensão entre currículo e 
fé são os escritos de Ellen G. Whi-
te. Sua ênfase em alguns princípios 
educacionais importantes provê aos 
professores estratégias úteis para 
lidar com a tensão entre opiniões 
conflitantes.

O propósito das faculdades 
adventistas. “Nosso colégio foi 
designado por Deus para realizar a 
grande obra de salvar almas. ... Os 
preceitos e princípios da religião são 
os primeiros passos na aquisição do 
conhecimento, e jazem no próprio 
fundamento da verdadeira educação. 
O conhecimento e a ciência precisam 
ser vitalizados pelo Espírito de Deus 
para servir aos mais nobres propósi-
tos.”12

Quando surgem tensões. Ellen 
White não abordou diretamente a 
possibilidade de conflito entre fé 
e aprendizado. A maioria de suas 

Questão: pena de morte
A pena de morte pode ser definida como um ato de punição, imposto pela sociedade, pelo 

qual uma pessoa é morta por algum ato ou série de atos presumidamente intencionais e abomi-
náveis que a pessoa cometeu em violação à lei.

Sua tarefa é responder às perguntas a seguir referentes à pena de morte. Dê sua própria 
perspectiva, mas forneça também apoio bíblico ou outro apoio para sua posição onde for exigido 
ou for apropriado.

1. Uma sociedade tem o direito de impor a pena de morte? Por que sim ou por que não?
2. Que conclusões os cientistas chegaram em relação aos efeitos da pena de morte como 

repressão ao crime?
3. Se lhe pedissem para participar de um jurado em um caso de pena de morte, você estaria 

disposto a participar? Por que sim ou por que não?
4. Que punição você considera mais apropriada para um crime no qual uma pessoa intencio-

nalmente tira a vida de outra?
5. Deus tem o direito de impor a pena de morte sobre pessoas? Por que sim ou por que não?
6. Existem casos na Bíblia nos quais a pena de morte foi/ou não foi usada? Se não foi usada, 

por que você acha que isso ocorreu? Se usada, descreva sob que condições e dê pelo 
menos três exemplos com as circunstâncias que envolveram tal uso.

7. Considere como o seu ponto de vista sobre a consequência razoável por tirar a vida de 
outra pessoa se encaixa dentro de sua compreensão da perspectiva bíblica referente à 
punição?

8. De acordo com sua opinião, quais seriam os melhores repressores individuais do crime? Por 
quê?

Assunto: Crime e delinquência

Deve o professor 

intencionalmente 

escolher conteúdo do 

currículo que desafie 

as convicções de fé do 

aluno?
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admoestações sobre educação se 
relaciona com o caráter do professor, 
o contexto do ensino, a definição 
de educação adequada e o relacio-
namento apropriado entre professor 
e aluno. Pode-se inferir de seus es-
critos, no entanto, que onde ocorrer 
conflitos entre fé e currículo, o pro-
fessor deve manifestar o espírito de 
Cristo ao lidar com as questões. Por 
exemplo, Ellen White escreve que 
“Os mestres e os alunos se devem 
unir intimamente em camaradagem 
cristã. ... Os maiores dos mestres 
são os mais pacientes e bondosos. 
Por sua simplicidade e boa vontade 
de aprender, estimulam os alunos a 
subir mais e mais alto.”13

A maior preocupação dos 
professores. “O interesse eterno”, 
diz Ellen White, “deve ser o grande 
assunto dos professores e alunos. É 
necessário prevenir-se estritamen-
te contra a conformidade com o 
mundo. Os professores precisam ser 
santificados pela verdade e a coisa de 
maior importância deve ser a conver-
são de seus alunos, para que tenham 
novo coração e vida.”14

Sobre planejamento e estabele-
cimento de alvos. “Todo professor 
deve cuidar de que seu trabalho ten-
da a resultados definidos. Antes de 
tentar ensinar uma matéria, deve ter 
em seu espírito um plano distinto, e 
saber o que precisamente deseja con-
seguir. Não deve ficar satisfeito com 
a apresentação de qualquer assunto 

antes que o estudante compreenda os 
princípios nele envolvidos, perceba 
a sua verdade, e esteja apto a referir 
claramente o que aprendeu.”15

Educar para serem pensantes. 
“Cada ser humano criado à imagem 
de Deus é dotado de certa faculdade 
própria do Criador − a individuali-
dade −, faculdade esta de pensar e 
agir. ...É a obra da verdadeira edu-
cação desenvolver essa faculdade, 
preparar os jovens para que sejam 
pensantes e não meros refletores do 
pensamento de outrem. ...Em vez 
de fracos educados, as instituições 
de ensino poderão produzir homens 
fortes para pensar e agir, homens que 
sejam senhores e não escravos das 
circunstâncias, homens que pos-
suam amplidão de espírito, clareza 

de pensamento, e coragem nas suas 
convicções.”16

Sobre livros em sala de aula. “É 
um erro pôr nas mãos da juventude 
livros que os deixam perplexos e 
confundidos. ... [Professores] cal-
culariam a relativa importância das 
matérias a ser aprendidas na escola. 
Os ramos comuns e essenciais da 
educação seriam mais cabalmente 
ensinados, e a Palavra de Deus seria 
estimada como o pão que desceu do 
Céu, e que mantém toda vida espiri-
tual.”17

Educação e desenvolvimento 
do caráter. A verdadeira educação, 
de acordo com Ellen White, “provê 
mais do que disciplina mental; provê 
mais do que treinamento físico. For-
talece o caráter de modo que a verda-
de e a retidão não são sacrificadas ao 
desejo egoísta ou ambição mundana. 
Fortifica a mente contra o mal. ... 
Ao meditar-se sobre a perfeição do 
caráter de Deus a mente se renova, e 
a alma é restaurada a Sua imagem.”18

Desse modo, as perspectivas de 
Ellen White sobre educação sugerem 
que os professores devem tentar de-
senvolver nos alunos as habilidades 
de ordem superior e de processamen-
to necessários para diferenciar entre 
conhecimento que é útil apenas neste 
mundo, e conhecimento e educação 
de caráter designados a preparar a 
pessoa tanto para este mundo quanto 
para o mundo por vir. Tal visão exige 
que os alunos focalizem não apenas 
com clareza de pensamento, mas 
também manifestando coragem nas 
suas convicções.

Essas características, no entanto, 
não se desenvolvem isoladamente. 
São nutridas e promovidas dentro 
do contexto de professores plenos 
do Espírito Santo, comprometidos 
a educar alunos na admoestação do 
Senhor.

Lidando com a tensão
Já consideramos vários modelos 

de ensino, princípios essenciais de 
educação, um exemplo pessoal e a 
opinião de Ellen White sobre dinâ-
micas da sala de aula. Mas como isso 
ajuda professores a resolver possíveis 

A preocupação  

  quanto a facilitar 

o aprendizado tem 

instigado educadores a 

revisar os métodos de 

questionamento que 

ocorrem nas salas de 

aula.
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tensões entre currículo e fé? Vamos 
agora voltar às nossas quatro pergun-
tas originais:

1. Devido às várias religiões e 
culturas representadas nos campi 
adventistas, os professores precisam 
ser sensíveis às diferentes visões 
dos alunos. Existem assuntos que 
deveriam ser evitados? Com certeza. 
É imprudente iniciar discussões em 
sala de aula usando qualquer tipo 
de assunto, porque existem tópicos 
sobre os quais o professor não tem 
informação suficiente para garantir 
uma discussão apropriada. Tópicos 
sobre os quais o professor é tenden-
cioso ou desinformado, se abertos 
para discussão, podem apenas criar 
tensão sem solução, e até provocar 
hostilidade entre professor e aluno. 
A instrução na sala de aula não deve 
deliberadamente abrir feridas nos 
alunos para outros curarem.

2. Como o professor deve li-
dar com situações em que tensões 
ocorrem quando involuntariamente 
apresenta conteúdo do currículo que 
desafia as crenças religiosas de um 
aluno? Podemos inferir dos escritos 
de Ellen White que onde houver 
conflitos, o espírito de Cristo deve 
permear a discussão para garan-
tir que o assunto seja tratado com 
ternura e sensibilidade. Em minha 
experiência, a abordagem usada é, 
frequentemente, até mais importante 
do que a solução do conflito.

O Modelo do Bom Professor 
discutido anteriormente é importante 
aqui. Quando um professor lida de 
maneira respeitosa com pontos de 
vista divergentes, os alunos prova-
velmente permanecerão abertos e 
respeitarão o professor, embora não 
aceitem a posição dele. Isso, fre-
quentemente, oferece uma abertura 
para discussões adicionais em data 
posterior.

3. Deve o professor intencional-
mente escolher conteúdo do cur-
rículo (por exemplo, em ciências, 
teologia ou questões de filosofia) que 
desafie as convicções de fé do aluno? 
O Modelo de Pergunta e Inquirição 
pode ser útil para estimular alunos 
a resolver problemas e a ajudá-los a 

desenvolver disciplina intelectual e 
habilidades necessárias para suscitar 
perguntas e buscar respostas.

Creio que, por vezes, é viável 
apresentar um conteúdo que desafie 
as crenças religiosas dos alunos. A 
questão é se o real intento é desafiar 
ou debilitar as convicções de fé do 
aluno. Em um sistema educacional 
designado a levar os alunos a um co-
nhecimento mais profundo de Jesus 
Cristo e do significado de Seu sacri-
fício por nossos pecados, os comen-
tários de Ellen White são úteis. Ela 
escreveu que se “os preceitos e prin-
cípios da religião são os primeiros 
passos na aquisição do conhecimen-
to, e jazem no próprio fundamento 
da verdadeira educação”19, então, o 
professor que está tentando expor 
a os alunos a verdadeira educação 
não deve recuar de suscitar questões 
que podem desafiar as crenças deles 
simplesmente porque existe uma 
variedade de perspectivas dentro da 
sala de aula. O Modelo do Descon-
forto pode ser útil aqui, no entanto, 
a abordagem deve ser cuidadosa-
mente considerada juntamente com 
o(s) resultado(s) esperado(s). Desse 
modo, se a abordagem provar- 
se não produtiva ou causar divisão 
deve ser substituída por modelos 
mais eficazes.

4. Qual seria uma abordagem 
razoável a ser usada no estudo e 
discussão de assuntos em que pers-
pectivas ou dados científicos diferem 
grandemente da perspectiva bíblica? 
Como o professor pode manter um 
nível confortável para alunos que 
possuem opiniões conflitantes? 

Aqui, o professor deve considerar 
o “quadro” como um todo ao abor-
dar assuntos discordantes. Dentro 
do contexto do grande conflito entre 
Cristo e Satanás, temos apenas 
conhecimento limitado de qualquer 
aspecto da realidade. Conforme o 
conhecimento aumenta, ideias anti-
gas são descartadas e novas ideias 
tomam seus lugares. Esta é uma das 
razões por que existem inúmeras edi-
ções do mesmo livro. Com respeito 
à Bíblia, séculos se passaram antes 
de alguns de seus conceitos serem 
apoiados por evidência obtida por 
meio de investigação científica. Por 
isso, eu argumentaria decididamente 
pela aceitação da perspectiva bíblica 
como realidade e apresentação de 
visões alternativas, onde for apro-
priado, como tendo sido desenvolvi-
das usando a melhor informação que 
o ser humano foi capaz de descobrir. 
Nunca podemos nos dar o luxo de 
tratar a verdade relativa de investi-
gação científica como se fosse igual 
à verdade absoluta que cremos ser 
expressa na Bíblia. No entanto, não 
devemos temer apresentar aos alunos 
exemplos em que a investigação 
científica difere da compreensão bí-
blica. Essas podem ser áreas impor-
tantes para os alunos investigarem.

Conclusão
Existe grande necessidade de 

professores que eduquem alunos para 
avaliar ideias, solucionar problemas, 
ter sensibilidade cultural e habilida-
des interpessoais a fim de poderem 
atuar de modo eficaz em uma cultura 
global. Esse processo educativo 
introduzirá questões e perspectivas 
desafiadoras, algumas das quais 
podem colidir com certas crenças 
pessoais dos alunos. Se os professo-
res usarem metodologias apropriadas 
de ensino, esses desafios não serão 
tão problemáticos, pois terão ajudado 
seus alunos a compreender por que 
existem diferentes perspectivas e os 
terão equipado com ferramentas para 
usar na avaliação das mesmas.

Existe importante diferença entre 
levantar questões para discussões 
que estão em desacordo com a 

Professores devem 

considerar 

cuidadosamente seus 

alvos e objetivos antes 

de empregar uma 

metodologia específica.
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perspectiva de fé do aluno e tentar 
debilitar suas crenças religiosas. 
Uma pergunta fundamental deve 
ser: O que o professor está tentando 
alcançar? O resultado desejado deve 
ser a base para escolher um método 
de ensino. O nível de maturidade dos 
alunos também deve ser considera-
do. Em um ambiente educacional, 
a apresentação de opiniões alterna-
tivas não deve ser vista como uma 
tentativa de enfraquecer as crenças 
de outros, mas a de prover uma 
perspectiva diferente. A abordagem 
escolhida também deve levar em 
consideração o contexto no qual a 
instrução acontece. Talvez a única 
maneira de evitar essa tensão na sala 
de aula seria se o professor suprimis-
se as crenças singulares e específi-
cas da Igreja Adventista em favor 
do ensino de uma série de crenças 
universais e genéricas (se realmen-
te tal coisa existisse), designadas a 
prover uma zona de conforto para 
alunos vindos de diferentes crenças e 
culturas. Do ponto de vista bíblico e 
denominacional, creio que isso seria 
insustentável e iria, na verdade, sub-
verter todo o propósito da operação 
do nosso sistema educacional.

Cristo, o Mestre Professor, é 
nosso exemplo. Ele proveu muitas 
oportunidades para os líderes judeus 
de Seus dias reexaminarem sua 
percepção da vida.20 Em algumas 
instâncias, gentilmente os adver-
tiu a abraçar uma perspectiva mais 
correta sobre a vida, mas em outras, 
Ele desafiou diretamente sua osten-
siva negligência para com pobres, 

doentes e oprimidos. A Bíblia nos dá 
muitos exemplos dEle usando tanto 
a abordagem direta quanto indireta 
de confrontação. Podemos aprender 
muito com Seu exemplo.

C. Garland 
Dulan, Ph.D., atu-
almente jubilado, 
quando escreveu 
este artigo atuava 
como Diretor de 
Educação para a 
Associação Geral 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
em Silver Spring, Maryland, EUA.
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