
N
uma manhã, eu estava à procura de uma nova experiência
para a minha rotina de exercícios. Eu havia ouvido falar
de uma trilha que atravessava arbustos de amora e subia
por entre árvores do tipo manzanita e pinheiros ponde-
rosa. A parte mais difícil diziam ser uma subida longa e ín-
greme conhecida como “colina cardíaca”.

Felizmente, a trilha era bem visível, e a primeira parte era
uma subida suave. Eu fiz uma curva e, em uma coluna com
uma inclinação estranha, vi a placa. Talvez ela tivesse sido en-
talhada por alguém com um humor excêntrico, ou quem sabe
fosse fruto de um ato falho. Mas a placa em vez de dizer “trilha”
(trail) dizia “teste” (trial).
O que aprendi com isso? Com certeza, nem todas as trilhas

nos levam facilmente ao destino. Ao longo dos muitos cami-
nhos da vida, deparamo-nos com uma variedade de desafios.
A maneira como vemos essas provações, entretanto, pode de-
terminar se vamos ou não chegar ao nosso destino.
De todos os caminhos de nossa experiência, um dos mais

difíceis parece ser o da disciplina. Este artigo tenta fornecer uma
placa de sinalização que aponta o caminho em direção a uma
visão cristã sobre a disciplina.

Disciplina, um problema?
As conclusões da pesquisa da Phi Delta Kappa/Gallup indi-

cam que a disciplina – ou a falta dela – é um dos maiores desafios

P O R  J O H N  W E S L E Y  T A Y L O R  V

que as escolas públicas nos Estados Unidos enfrentam.1 Isso tem
efeito dramático sobre a educação. Estudos indicam que 14% ou
mais dos professores de escolas públicas nos Estados Unidos dei-
xam a profissão após o primeiro ano, e quase a metade dos pro-
fessores iniciantes abandona seu trabalho nos primeiros cinco
anos.2 Dos que desistem, grande parte toma essa atitude por
causa da gestão de sala de aula ou problemas de disciplina.3

Os próprios alunos reconhecem que a forma como seus pro-
fessores lidam com a disciplina tem uma relação significativa
com sua eficácia na sala de aula.4 Por uma variedade de formas,
os jovens concordaram que seus piores professores eram aque-
les coercivos ou permissivos na disciplina, enquanto seus me-
lhores professores eram aqueles exigentes e cuidadosos.
Esse problema com a disciplina não é exclusivo da era mo-

derna. A história revela que pais e professores, há muito, têm
procurado soluções para o mau comportamento dos alunos.
Rousseau, por exemplo, um teórico pioneiro da adolescência,
observou que um jovem pode ser “quase ingovernável”.5 Do
Antigo Testamento vem a pergunta: “qual será o modo de viver
do menino e o seu serviço?”6

O que é disciplina?
A disciplina pode ser vista sob duas perspectivas opostas. A

primeira é a da punição. Para muitos, na verdade, punição e
disciplina são sinônimas. O foco está no comportamento ex-
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Qual o nosso objetivo?
Há um século, Ellen White escreveu: “O objetivo da disci-

plina é ensinar à criança o governo de si mesma. Devem-se lhe
ensinar a confiança e direção próprias.”8 Consequentemente, a
disciplina deve se concentrar nas restrições internas, em vez das
externas; em permitir, em vez de controlar. Disciplina, por-
tanto, não diz respeito tanto às ações que um adulto pratica,
mas a ensinar crianças e jovens a fazer por si mesmos.9

Por que a autodisciplina deveria ser o alvo? Autogoverno im-
plica a presença de um processo pessoal de tomada de decisão
e uma estrutura que proporcione estabilidade na vida de uma
pessoa. Os jovens assim capacitados crescem até a idade adulta
com objetivos definidos, em vez de vagar sem rumo pela socie-
dade porque eles nunca aprenderam a tomar decisões morais.
O objetivo da disciplina, então, é desenvolver nos alunos a

capacidade e disposição para assumir responsabilidade por sua
própria vida. Eles aprendem a pensar e agir por si mesmos,10 a
se esforçar conscientemente para conhecer a vontade de Deus
e viver de acordo com Seus princípios.11 No processo, eles
aprendem autocontrole e autoconfiança, os sinais de pare e siga
na vida. Na verdade, a vida disciplinada não é outra coisa senão
a expressão visível do amor e respeito por Deus, pelos os outros
e por si mesmo.12

O sucesso dos educadores em ajudar seus alunos a alcançar
o objetivo de autogestão, no entanto, depende da maneira
como eles abordam a disciplina. Há um número de perspecti-
vas que produzem resultados diferentes. Consideraremos cinco
delas: disciplina autoritária, permissiva, bombástica, democrá-
tica e redentora (veja a Figura 1).

A abordagem autoritária
Em 1831, Jacob Abbott, num discurso perante o Instituto

Americano de Instrução, defendeu que os alunos devem ser
submissos à vontade de seus professores, que foram obrigados
a impor rigorosamente a obediência.13 Nós, certamente, já es-
tamos bem à frente dessa filosofia. Será?
A disciplina autoritária pode ser descrita como autocrática

- exigente, autoritária e restritiva. Ela busca atingir o controle
e obrigar a conformidade. Pouca atenção é dada às necessidades
do aluno, que se vê obrigado a obedecer: “Ou você obedece ou
então...” O adulto autoritário depende fortemente da punição.
As primeiras pesquisas realizadas por Lippitt e White14 ana-

lisaram o comportamento de meninos sob um sistema autori-
tário. Eles descobriram que a resposta dos jovens era submissão
servil ou agressão flagrante. Além disso, os meninos trabalha-
vam efetivamente apenas quando o líder estava presente.
As deficiências dessa abordagem logo se tornam evidentes.

Enquanto um professor autoritário pode produzir alunos bem
treinados, quando eles alcançam a maturidade, essas pessoas ri-
gidamente controladas muitas vezes não têm a capacidade de
decidir ou agir por si mesmas. Elas não se encontram preparadas
para a vida e muitas vezes rumam em direção ao destino errado.
O professor que busca desenvolver a capacidade de seus alu-

nos para o governo de si mesmos não deve quebrar sua vontade
ou diminuir sua capacidade de tomada de decisão. Agir assim
frustra o objetivo da disciplina cristã. Esses indivíduos serão
posteriormente presas fáceis do poder coercivo de pessoas com

terno, principalmente nas áreas de sintomas e controle. A dis-
ciplina se deteriora em um conflito com professores e alunos
envolvendo-se em uma batalha de vontades.
Disciplina, no entanto, não é simplesmente o ato de punir

pecadores, corrigir erros, ou mesmo prevenir maldades. No
ambiente escolar, a verdadeira disciplina é um esforço para aju-
dar os alunos a internalizar os princípios bíblicos e alcançar a
vida em abundância que Deus prometeu.7

Isso nos leva à segunda perspectiva, a da instrução. Aqui a
disciplina é vista como uma jornada onde os jovens são edu-
cados e onde o caráter é formado. Os professores veem seus pa-
péis como o de desenvolver o potencial e ajudar os jovens a na-
vegar com sucesso em águas turbulentas. Nesse modelo, a
disciplina é ensinada, em vez de meramente administrada.
Em seu sentido mais amplo, a disciplina é uma expressão

tangível do amor. Ela engloba tudo o que os educadores são e
fazem, não tanto contra a criança, mas para a criança. A disci-
plina se torna um processo pelo qual eles orientam seu desen-
volvimento e destino, ajudando os jovens a crescer na plenitude
da pessoa que Deus quer que eles sejam.
Em essência, a disciplina cristã é disciplinar discipulando, é

a conquista da lealdade consciente com princípios corretos.
Jesus chamou um número de homens para ser discípulos, pes-
soas que com sua força e talento tinham hábitos perversos, tem-
peramentos distorcidos e orgulho egoísta. Cristo os aceitou
como eram e, por meio do exemplo, encorajamento e correção
amorosa, moldou-os em pessoas comprometidas, centradas em
Deus, pessoas que transformaram seu mundo.8

o  c a m i n h o  
p a r a  
a  d i s c i p l i n a  
r e d e n t o r a
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motivos ulteriores.
O caráter deve ser orientado, mas não rigidamente limitado.

Na Idade Média, Santo Anselmo disse muito bem: “Se você
fosse plantar uma árvore em seu jardim em um espaço limitado
por todos os lados de modo que a árvore não pudesse estender
seus ramos, o que você encontraria quando ao final de vários
anos a libertasse de seu confinamento? Uma árvore com ramos
dobrados e tortos. E não seria sua culpa por mantê-la tão exa-

geradamente confinada?”15

O Criador não criou o espírito humano para ser estilhaçado
e marcado por cicatrizes. Um espírito esmagado ou agredido
reage com desconfiança e evasivas e pode abrigar um ódio ar-
dente pela autoridade.
“Mas estamos apenas tentando proteger nossos alunos das

más influências porque nós os amamos”, os educadores podem
protestar. O controle excessivo é muito sutil. Ele se revela

Autoritária 

Severidade

Tenta quebrar a
vontade da
criança

Impõe a lei sem
explicação

Trata o aluno
como um
animal
obstinado

“Você vai fazer
porque eu 
mandei!”

A punição abun-
dante resolve
todos os males

Uma barra de
ferro

Permissiva

Indulgência

Permite que a
vontade da
criança governe

Não há lei ou
norma moral

Permite que o
aluno faça o
que lhe
deixa feliz

“Faça se você
quiser.”

“Amor”
abundante torna
a punição
supérflua

Um pirulito

Bombástica

Raiva

Intimida a 
vontade da
criança

“A lei” é incon-
sistentemente
aplicada

Trata o aluno
como um
diabinho

“Se você não
fizer isso, eu
vou, eu vou...
você vai ver!” 

A punição é
o termômetro
que indica que
“já aguentei
demais!”

Um relâmpago
que às vezes es-
toura

Democrática

Razão

Põe o foco no
controle in-
terno e nas
decisões

A lei aplicada
é simples-
mente uma
declaração de
realidades de
causa e efeito

Trata o aluno
como um ser
inteligente

“Fazemos
isso porque
faz sentido.”

A punição
é determinada
em conjunto
com os envol-
vidos

Um time bem
treinado 

Redentora

Compaixão

Prepara a
criança para o
autogoverno
moral

A lei reflete o
caráter de
Deus

Trata o aluno
como um
candidato ao
Céu

“Eu o amo
demais para
deixá-lo des-
truir incons-
cientemente a
si mesmo e
aos outros.”

A punição é
uma mensa-
gem positiva:
“Para que
você possa
crescer”

Um jardim
bem cuidado

Figura 1

O contexto

A vontade

A lei

O aluno

A mensagem

A punição

A metáfora
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quando os adultos atuam com superproteção, reagem com ri-
gidez ou se utilizam de medidas corretivas sem mostrar terna
consideração para com os alunos tentando orientá-los no ca-
minho do governo de si mesmos.
O excesso de controle é perigoso. Ellen White afirma: “Se

desejardes arruinar vossa família [ou sala de aula, podemos
acrescentar], continuai a governar pela força bruta e certamente
tereis êxito.”16 Enquanto professores e administradores pos-
suem autoridade, eles devem, de forma sensata, afirmar seu
poder tendo em mente o bem-estar eterno de seus alunos. Sem
amor, a autoridade se transforma em opressão.
Como deveria o educador usar sua autoridade? Para guiar,

orientar e desenvolver. Todo verdadeiro professor sentirá que,
caso erre, “é melhor errar pelo lado da misericórdia do que pelo
da severidade.”17

A perspectiva permissiva
Disciplina permissiva não é tanto um método de disciplina,

mas a falta dele. James Dobson observa que, talvez, o grande
desastre social do século XX tenha sido a crença de que o amor
abundante faz com que a disciplina seja desnecessária.18

Esse conceito, no entanto, é estranho ao próprio Deus. A Bí-
blia revela que Deus ama o ser humano com um amor que é
maior do que a morte e, mesmo aqueles a quem Ele ama, Ele
corrige.19 Em Sua infinita sabedoria, Deus entende que os seres
humanos, a menos que tenham uma vontade santificada, ine-
vitavelmente escolhem um caminho pecaminoso.20

A permissividade é baseada em um falso conceito de liber-
dade e amor. Por não querer reprimir os alunos, os professores
os tornam miseráveis. Eles levam os alunos a desenvolver uma
vida egocêntrica que, inevitavelmente, produzirá frutos de in-
quietação e descontentamento. Os alunos precisam de limites.21

Eles buscam ordem e apreciam a justiça. O caos da disciplina
permissiva é difícil de ser compreendido pelos jovens, e a falta
de limites os torna inseguros.
Quando os professores não exigem responsabilidade nem res-

peito em sua interação com os alunos, isso prepara o palco para
uma sociedade sem essas virtudes.22 Até mesmo uma avaliação
superficial da sociedade contemporânea, em que a permissividade
tem estado bem presente, revela que isso tem sido um desastre.23

Um corolário da disciplina permissiva é o professor muito
ansioso por poupar os alunos das consequências de suas esco-
lhas. Esse é um desserviço para a criança, que é colocada em
um ambiente artificial e ilusório e, assim, torna-se desprepa-
rada para enfrentar o mundo real. O caráter, no entanto, é de-
senvolvido através das dificuldades.24 O objetivo do educador
cristão não é ensinar os alunos a evitar as dificuldades, mas
ajudá-los a transformar dificuldades em degraus.
Outra variante de permissividade acontece quando os edu-

cadores persuadem, subornam, comprometem ou adiam lidar
com o mau comportamento até que chegue um “momento con-
veniente”.25 Essa abordagem mostra sentimentalismo, não amor.
Além disso, quando os professores “fazem arranjos” a fim de
“conseguir o controle”, os resultados são apenas temporários.
Como a permissividade se alinha com o objetivo do auto-

controle? Assim como acontece com a criança sob disciplina
coerciva, o jovem mimado tem pouca oportunidade de apren-

der a tomar decisões corretas e falha em desenvolver a base da
moralidade pessoal. A paciência adulta tem se degenerado em
tolerância das deficiências do jovem. O que quer que seja é
certo ou, pelo menos, tolerável. Esse fracasso no ensino cons-
titui, na verdade, uma forma de abuso infantil.26

Em resumo, a disciplina permissiva é a trajetória descen-
dente de menor resistência, uma trilha cujo fim causa grande
dano ao caráter, à autoestima e ao futuro da criança.

A barragem bombástica
O método bombástico de disciplina é o que derrama uma

torrente de palavras iradas e ameaçadoras. Às vezes, ações dra-
máticas se sucedem, mas com muita frequência essas atitudes
somente estimulam um novo dilúvio de ameaças vazias. Os
alunos se tornam tão habituados ao barulho que ignoram as
ameaças do professor. O professor deve então operar em um
nível de gritos frenéticos a fim de produzir qualquer reação,
uma vez que nunca pode contar com a obediência imediata.
Muitas crianças têm sido criadas sob essa disciplina do tipo

“trovão e relâmpago”. Nada, porém, cresce em uma cama de
lava alimentada por violentas erupções. Disciplinar sob o do-
mínio da raiva é realmente um tipo de supercontrole que rapi-
damente se degenera em permissividade. O comportamento
indesejável não é remediado, apenas disperso e multiplicado.
Os alunos que experimentam uma disciplina inconsistente

nunca sabem o que é esperado deles. Eles se convencem de que
não faz sentido sequer tentar seguir as regras.27 Talvez, ainda
mais tragicamente, as inconsistências do adulto não forneçam
nenhuma referência moral. Os jovens precisam da orientação,
paz e segurança que vêm de uma previsibilidade adulta.
Ellen White observou: “Palavras ríspidas e a contínua cen-

sura confundem a criança, mas não a reformam.”28 Educadores
não devem fazer declarações fortes antes de verdadeiramente
entender a situação. É muito fácil pronunciar ameaças que nin-
guém gostaria de ouvir.29 Evite ameaças. Aja! Mas aja com in-
tencionalidade e sensibilidade. Quando você se sentir inclinado
a se exaltar, seja compassivo.

A dimensão democrática
Se a disciplina deve treinar o aluno para o governo de si

mesmo, ela deve incorporar elementos democráticos. Em mui-
tos aspectos, a disciplina democrática é superior às abordagens
que discutimos acima. No estudo clássico observado anterior-
mente,30 meninos sob um sistema autoritário trabalhavam ati-
vamente apenas quando o líder estava presente. Quando su-
pervisionados por um líder democrático, no entanto, os
meninos demonstraram cooperação e maior produtividade
mesmo quando o líder não estava fisicamente presente.
O método democrático é baseado em controles internos.

Isso exige que os princípios que governam a vida sejam expli-
cados ao jovem de tal maneira que a lógica deles e a interação
de causa e efeito sejam claramente percebidas. Isso irá capacitar
os alunos a identificar valores positivos e usá-los para tomar
decisões pessoais.
No sistema democrático, os alunos podem ajudar a estabe-

lecer as regras da sala de aula.31 Isso os torna participantes na
administração e tomada de decisão. Eles começam a reconhecer
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e aceitar as consequências de seu comportamento e assim as-
sumem a responsabilidade por sua vida.
A disciplina democrática procura tornar a obediência atin-

gível. Isso pode exigir o ajuste dos requisitos à capacidade do
aluno. Desempenho aceitável e ação correta são colocados den-
tro do reino da possibilidade, e a autoestima da criança é oti-
mizada à medida que o professor lhe possibilita oportunidades
para o sucesso.
Enquanto o ponto de vista democrático é um dos mais fa-

voráveis em ambientes seculares, há uma perspectiva adicio-
nada dentro da educação cristã - a da redenção, a qual trans-
forma a abordagem da disciplina da escola.

Deus demonstra um método
Crianças e jovens aprendem sobre o caráter de Deus obser-

vando seu reflexo naqueles com quem se associam. Como edu-
cadores, precisamos entender como Deus disciplina32 e, em se-
guida, demonstrar através de nossas interações o modelo
divino de disciplina.
Deus não condescende com o mal, 33 mas Ele ama o peca-

dor.34 Ele Se torna intimamente envolvido com a humanidade,35

tomando a iniciativa de fazer a ponte entre Si e nós. Sua orien-
tação e reprovação são expressões tangíveis desse amor: “Eu re-
preendo e disciplino a quantos amo.”36 Deus nos dá liberdade
para cometer erros e então transforma nossas falhas em expe-
riências de aprendizado.37 Ele não nos abandona se escolhemos
agir com imprudência. Ele é o “Grande Recuperador”.
Deus Se concentra na transformação em vez de na censura

e condenação. Certa vez, os judeus levaram até Jesus uma mu-
lher surpreendida em adultério, pedindo que ela fosse apedre-
jada. Depois de mencionar a hipocrisia dos acusadores, Jesus
falou à mulher: “Nem eu tampouco te condeno.” Ele, então,
acrescentou: “Vai e não peques mais.”38 Da mesma forma, em
conversa com Nicodemos, Jesus esclareceu: “Porquanto Deus
enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele.”39

Deus nos vê não como somos, mas como podemos nos tornar
por Sua graça. Ele não desiste de nós quando os resultados não
são imediatos. Na verdade, Ele corre o risco de “parecer mau” en-
quanto relutamos em aceitar Seu poder de nos tornar interior-
mente bons. Ele confia naquele que não merece confiança e con-
tinua confiando. Existe um objetivo maior para o método de
Deus que supera qualquer risco. Ao nos conceder a liberdade de
escolha, Ele fornece a base para a obediência fundamentada no
amor, que é, em essência, a expressão do nosso autogoverno.40

Deus combina disciplina e instrução. “Bem-aventurado o
homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua
lei.”41 Ele também elogia e incentiva. De Jó, Ele disse: “Obser-
vaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a
ele.”42 O propósito de Deus é promover o bem. “Deus, porém,
nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos partici-
pantes da sua santidade.”43 “Bem-aventurado é o homem a
quem Deus disciplina.”44

Um fundamento bíblico
A disciplina redentora está baseada em princípios bíblicos.

Provérbios, por exemplo, inclui pelo menos 20 passagens sobre

disciplina.45 Dependendo da tradução, os termos para “disciplina”,
“correção”, “educação” e “instrução” são muitas vezes utilizados
interativamente. Faz sentido, considerando-se o contexto da lin-
guagem original, bem como a perspectiva em que a disciplina e a
instrução são elementos de todo o processo educacional.46

Uma passagem abrangente aparece em Hebreus 12:5-13, da
qual podemos retirar uma série de conceitos-chave:
• O amor motiva a verdadeira disciplina (versos 5, 6). Mesmo

quando os alunos são corrigidos, eles devem sentir que a pe-
nalidade foi imposta porque eles são amados.
• A disciplina é baseada no relacionamento (versos 7, 8). Essa

é uma declaração de familiaridade, uma evidência de preocu-
pação e cuidado.
• A disciplina deve incorporar o respeito (verso 9). Ela deve

ensinar o respeito pelos outros, por si mesmo e por aqueles que
exercem autoridade.47 O respeito, no entanto, deve ser mútuo.
Os adultos não podem esperar que um jovem trate os outros
com dignidade, a menos que eles sejam um modelo dessa
mesma virtude.
• A disciplina tem um propósito elevado (verso 10). Ela ajuda a

preparar o aluno para a santidade e para a semelhança com Deus.
• A disciplina é voltada para o futuro (verso 11). Ela leva em

conta a eternidade.
• A disciplina estabelece claros limites e expectativas (versos

12, 13). Ao mesmo tempo, ela é compassiva, educativa, corre-
tiva e fortalecedora.
Outros princípios de disciplina redentora podem ser encon-

trados por toda a Bíblia. Todos eles revelam que a disciplina:
• Funciona dentro de um contexto de amor: “O que ama a seu

filho, cedo, o disciplina” (Provérbios 13:24 e 3:12; Apocalipse
3:19);
• Envolve autogoverno: “A graça de Deus... educando-nos

para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, viva-
mos no presente século sensata, justa e piedosamente” (Tito
2:11, 12; também Filipenses 2:12, 2Timóteo 1:7 e Tito 1:8);
• É sensível ao tempo: “Castiga a teu filho enquanto há espe-

rança, mas não te excedas a ponto de matá-lo” (Provérbios
19:18);
• É personalizada: “E apiedai-vos de alguns, usando de dis-

cernimento; E salvai alguns com temor, arrebatando-os do
fogo” (Judas 1:22, 23);
• Refere-se à autoimagem: “O que rejeita a disciplina menos-

preza a sua alma” (Provérbios 15:32);
• É centrada na aprendizagem: “A vara e a disciplina dão sa-

bedoria” (Provérbios 29:15; ver também Salmo 94:12 e Provér-
bios 1:1-7, 12:1, 15:5);
• Procura resultados de longo prazo: “Toda a disciplina, com

efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tris-
teza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm
sido por ela exercitados, fruto de justiça” (Hebreus 12:11; ver
também Provérbios 22:6); e
• Concentra-se no destino: “As repreensões da disciplina são

o caminho da vida” (Provérbios 6:23; ver também 5:23 e 10:17).
Concluímos nossa exploração dos princípios bíblicos com Efé-

sios 6:4: “E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-
os na disciplina e na admoestação do Senhor.” Paulo primeira-
mente fornece uma ordem negativa: “não provoqueis” (ARA),
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“não irritem” (NVI). Isso acontece quando os adultos são arbitrá-
rios e caprichosos, quando ameaçam e, então, agem de forma in-
consistente, quando disciplinam com raiva e talvez ironicamente,
quando não fornecem nenhuma orientação legítima. O resultado
é que os alunos perdem a confiança na consideração dos adultos
em relação ao seu bem-estar e se desesperam ao desenvolver a au-
toeficácia e o autogoverno. Eles “perdem o ânimo”.48

O apóstolo agora se desloca para o lado positivo: “criai-os na
disciplina”, educai-os para a maturidade.49 Observe que isso
ocorre por meio de dois processos – disciplina e instrução. A pa-
lavra grega paideia,50 traduzida como “disciplina” ou “treina-
mento”, refere-se à educação de crianças e inclui um equilíbrio
entre educação e correção. No contexto da sociedade grega, esse
processo tinha a finalidade de transmitir cultura e preparar o in-
divíduo para o autogoverno. A palavra grega nouthesia,51 tradu-
zida como “instrução” ou “advertência”, significa aconselhar, aler-
tar, avisar. Isso implica a necessidade do jovem de orientação e a
responsabilidade do educador de orientar, dirigir e incentivar.
Paulo conclui destacando o aspecto mais importante desta

experiência: “mas criai-os na disciplina e na admoestação do
Senhor”. A disciplina redentora deve fornecer aos estudantes
uma imagem mais clara de Deus, bem como trazê-los para um
relacionamento mais profundo com Ele.

O remédio redentor
A disciplina redentora é uma atividade em parceria com

Deus. Destina-se a ajudar os alunos a conhecer a Deus mais
profundamente, compreender mais claramente Seu propósito
para a vida deles e experimentar pessoalmente a salvação. Ela
envolve não apenas um simples desejo por mudança de com-

portamento, mas também de prioridades e de fideli-
dade, uma vida redirecionada para Deus.
Na disciplina redentora, é Deus que muda o coração.

Por meio da orientação do Espírito Santo, os seres hu-
manos podem ser restaurados à imagem de seu Criador.
Professores proporcionam um ambiente cheio do Espí-
rito Santo a fim de que seus alunos possam conhecer a
Deus pela experiência. Como representantes do caráter
de Deus, eles procuram tornar tangível Seu amor e
plano de salvação. Como resultado, os jovens são pre-
parados para um fiel governo de si mesmos, tanto na
Terra como nos lugares celestiais.
Em uma abordagem redentora, disciplina e amor

não são antagônicos. Cada um exerce a função do
outro.52 Deus sabe que a falta de amor ou justiça trará
rapidamente o desastre. Autoridade e afeto devem ser
mesclados. A justiça deve ser temperada com a miseri-
córdia e a compaixão.
O amor, em realidade, é fundamental para a reden-

ção.53 Quando os professores se espelham no amor de
Deus, eles vão dar o melhor de si e amar incondicional-
mente quem não merece ser amado. A criança que se
sente assim amada vai viver uma vida segura e cheia de
esperança.
A disciplina redentora é diferente dos outros métodos

discutidos neste artigo. Quando comparada com a abor-
dagem autoritária, por exemplo, o adulto que utiliza a dis-

ciplina redentora exerce influência em lugar de coerção. A coope-
ração é alcançada, e não ordenada. Em vez de um confrontante
“Você faz o que eu digo!”, o professor diz “Vamos fazer isso juntos”.
Em vez de defender o frágil prestígio adulto, o professor reflete
sobre o que a situação exige.
A redenção baseia-se em uma abordagem completa da pes-

soa e assim molda as atitudes emocionais e espirituais da
criança, além das cognitivas e comportamentais. Ela cultiva as
afeições e promove a confiança, cooperação e compaixão.
Mesmo quando o comportamento de um jovem é inaceitável,

os adultos não devem levá-lo a se sentir rejeitado. Nessas horas,
por meio de suas ações, os professores devem transmitir a mensa-
gem: “Eu o amo demais para permitir que você destrua a si mesmo
e aos outros.” Isso preserva a autoestima do aluno e revitaliza sua
coragem. Se o professor traça o problema da causa para o efeito,
isso vai permitir à criança identificar a raiz do problema e prever
futuras dificuldades. Ao chamar o pecado pelo seu nome exato, o
professor não deve confundir o pecador com o pecado. Quando
Deus disciplina Seus filhos, Ele não os elimina, mas os atrai para
perto de Si. Esses alunos devem ser direcionados a Deus como a
Fonte de perdão e de ajuda para superar hábitos destrutivos.
A disciplina que se concentra apenas na erradicação do mal está

fadada ao fracasso. Pode fazer uma pessoa parecer boa, mas, na rea-
lidade, ela não será boa. O objetivo final da disciplina é o discipu-
lado.54 A verdadeira disciplina não apenas protege, mas guia. Ela
vence o mal com o bem.55 Consequentemente, a disciplina centra-
se no desenvolvimento positivo.56 O indivíduo verdadeiramente
disciplinado não é aquele que só sabe o que não deve fazer, mas
aquele que recebe instrução e pratica o comportamento positivo.57

Consequentemente, a disciplina redentora se concentra em

Figura 2

A perespectiva de Ellen G. White sobre a disciplina

• Reconhece e desenvolve o potencial do aluno (p. 294);
• Concentra-se nos pontos fortes em vez de nas deficiências (p. 294);
• Proporciona aos alunos uma voz ao na criação das regras (p. 290);
• Tem apenas algumas poucas regras bem consideradas, aplicadas de 
modo coerente (p. 290);

• Torna o cumprimento das regras o mais fácil possível (p. 288);
• Mostra que você confia nos alunos (p. 289);
• Pergunta em vez de mandar (p. 290);
• Evita uma atitude de censura (p. 291);
• Evita repreender um aluno diante de seus colegas (p. 293);
• Desperta no aluno o desejo pela excelência (p. 297);
• Apela para o desejo do aluno de ser lógico (p. 287);
• Apela para o amor à liberdade (p. 291);
• Apela para o instinto de autopreservação (p. 287);
• Ensina o aluno sobre o poder que reside em sua vontade (p. 289);
• Mostra aos alunos que você realmente se importa (p. 293).
(Educação, cap. 34, p. 287-296)
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tulo 34, p. 287-296.
9. Provérbios 16:32.
10. Ellen G. White, op. cit., p. 17.
11. “Sob o mesmo princípio é melhor pedir do que ordenar; aquele a quem

assim nos dirigimos tem oportunidade de se mostrar leal aos princípios retos.
Sua obediência é o resultado da escolha em vez de o ser da coação” (Ibid.,
p. 290).
12. 1 Pedro 2:17.
13. Gravado no First Annual Report, p. 90. Citado em: P.E. Harris, Changing

Conceptions of School Discipline (Norwood, Mass: Macmillan Co., 1928).
14. R. Lippit e R. K. White, “An Experimental Study of Leadership and

Group Life.” Human Development: Selected Readings (New York: Crowell, 1966).
15. Citado em: Gabriel Compayre e W. H. Payne, History of Pedagogy

(Boston: Cushing and Co., 1885), p. 77. Também citado, com ligeiras variações

observações positivas: validação, encorajamento e elogios. Em-
bora evitando a bajulação, ela generosamente afirma atitudes e
comportamentos positivos: “Muito bem, servo bom e fiel.”58 Ela,
deliberadamente busca a oportunidade de “pegar” os alunos fa-
zendo corretamente as coisas e oferecer um comentário posi-
tivo, embora reconheça que “toda boa dádiva... vem lá do alto”.59

Essa perspectiva é bíblica. Jesus, por exemplo, elogiou Maria por
ter escolhido a “boa parte”.60 Ele distinguiu a viúva que deu uma
oferta de duas pequenas moedas, a mulher que timidamente
tocou Sua veste e o centurião que exclamou: “manda com uma
palavra”.61 Ele elogiou a viúva persistente, o cobrador de impos-
tos que sentiu sua indignidade, o serviço desinteressado do bom
samaritano e o ministério de João Batista.62 Cada um, um exem-
plo convincente sobre o papel de afirmação.
Como os professores buscam resgatar, eles devem exercer

tato e carinho, respeitando o sentimento dos alunos e suas ne-
cessidades para o desenvolvimento, fornecendo limites bem es-
tabelecidos e orientação ativa. Ao cultivar uma relação de con-
fiança, eles serão capazes de se estabelecer por meio da bondade
e do amor. Incorporado em cada reprovação deveria estar a
mensagem positiva: “para que você cresça”.

A chegada
Disciplina redentora não é um evento, mas um processo. À

medida que os professores se estabelecem nessa jornada, eles
devem ter um propósito definido em mente: “Que nossos filhos
sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas,
como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio.”63

Educadores cristãos devem se concentrar em resultados, bus-
cando levantar uma geração de jovens que exemplificarão o ca-
ráter de seu Senhor e Salvador, agora e por toda a eternidade.
Nem todos os caminhos nos levam a esse destino. A rota

pode não ser fácil, mas unicamente o caminho de Deus pode
garantir o sucesso. Eu o convido a ser parceiro de Deus no mi-
nistério da disciplina redentora e, assim, transformar vidas por
meio do amor redentor.
A propósito, quando cheguei ao topo da montanha e vis-

lumbrei as serras cobertas de neve, aprendi mais uma lição: o
destino pode valer tudo. 
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