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A V ALIA<;AO EDUCACIONAL NUMA PERSPECTIV A CRIST A 

INTRODU«;AO 

Avalia~io Educacional - tema generico amplamente discutido por professores, 

administradores, paise alunos como instrumento ou processo para medir o rendimento alcanyado 

em determinados objetivos previstos nos diversos niveis estudantis. 

Este processo tern o seu foco direcionado nos resultados obtidos pelos educandos, como 

objetivo de promover e selecionar os "mais aptos" para a universidade, excluindo a essencia da 

pratica educacional -a formayao integral do ser. 

A Educadora Ellen White faz menyao ao objetivo da verdadeira educayao dizendo que 

"Nossas ideias acerca da educar;iio tem sido demasiadamente acanhadas. Ha a necessidade de 
um escopo mais amplo, de um objetivo mais elevado. A verdadeira educar;iio significa mais do 
que a prossecur;iio de um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparar;iio para a vida 
presente. Visa o ser todo, e todo o periodo da existencia possivel ao homem ". 1 

Diante deste ideal de Deus para educadores cristaos, em contraposiyao a pratica 

secularizada de nossos dias, pretendemos atraves deste ensaio: 

a)Suscitar uma oportunidade para reflexao da pratica educativa que esta voltada 

para uma avaliayao seletiva, classificat6ria, uniformizadora e conseqiientemente 

discriminadora em seus efeitos. 

b)Oportunizar uma visao crista do processo avaliativo que possibilite uma 

adequayao ao ideal de Deus - restaurar no homem a Sua imagem, contribuindo de 

maneira eficaz na formayao do caniter. 

c)Comparar a metodologia de Jesus a tim de nortear caminhos que permitam o 

desenvolvimento da autonomia e autenticidade do aluno, sendo mais justo no processo 

avaliativo. 

1 
Ellen White, Educaciio, p./3 
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A V ALIA<;AO SELETIV A - CONTEXTO SECULAR. 

A avalia~ao neste contexto esta centrada na sele~ao de alunos, onde numa escalade 0 a 

I 0, privilegia alguns em detrimentos de outros, permitindo escolher de forma numerica os 

melhores alunos de uma classe ou grupo. A pratica deste processo em varias gera~oes de alunos, 

embora aparentemente tenha dado certo dentro desta 6tica, apresenta pontos vulneraveis onde o 

aluno corre o risco de ser desconsiderado em suas caracteristicas individuais e suas diferentes 

inteligencias, pelo simples fato de estar sujeito a uma avaliayao que seleciona, definida de 

maneira padronizada, no qual o resultado, embora muitas vezes, satisfat6rio em sua media, nao 

esta voltado as deficiencias sinalizadas no processo de ensino-aprendizagem, deixando para tras, 

de maneira cumulativa e imperceptivelmente, objetivos que nao foram aprendidos, mas que em 

face do sistema avaliativo utilizado, permitiu a aprova~ao do aluno. 

A enfase da avalia~ao seletiva, realizada a partir de provas e testes, para verificar 

conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o periodo letivo, classificando-os em bons e 

maus, fracos e fortes, em relayao as informa~oes transmitidas pelo professor, leva muitas vezes a 

busca de classifica~ao ao inves do aprendizado que se deseja alcan~ar. 

Neste contexto secularizado, a aval ia~ao tern sido urn instrumento sancionador e 

qualificador que se limita a valorayao dos resultados obtidos pelos alunos. Desta maneira, o aluno 

pode estar sendo trabalhado imperceptivelmente seguindo urn modelo evolucionista, cuja ideia 

conceitual preconiza a sobrevivencia do melhor, o mais apto, aquele que armazenou mais 

informa~oes, desconsiderando as suas caracteristicas individuais. 

Alem disso, encontramos as chantagens emocionais por parte dos pais, que refor~am o 

sentimento dos filhos, a vivenciarem uma situa~ao que estimula o seu comportamento, conforme 

relata GOLDEBERG ( 1980) "se as notas dos filhos sao excelentes, os pais oferecem presentes 

que podem aliciar comportamentos, fazendo com que o aluno, em vez de estudar para aprender, 

estude para sair-se bern na prova". 

De certo modo, parece ser algo razoavel. No entanto, admiti-se que esta postura podera 

trazer conseqiiencias para a personalidade do educando, que vai se deixando intluenciar pelas 

recompensas ao inves de aprender em face dos desafios que estao sendo oportunizados para ele. 

Observa-se ainda, que a avalia~ao seletiva, secular ou tradicional em fun~ao de alguns 

fatores pessoais, pode estar impregnada de autoritarismo da parte de alguns professores, 

3 
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conforme afirma Jussara Hoffmann: "a a~ao classificat6ria e autoritaria, exercida peJa maioria, 

encontra explica~ao na concep~ao de avalia~ao do educador, retlexo de sua est6ria e vida como 

aluno e professor". 2 

Ha necessidade de exercer cautela ao avaliarmos o educando, pois existem preconceitos, 

distor~oes, temores, que fazem diferen~a na sua forma~ao e que acabara interferindo em sua 

individualidade. 

"Os principios e habitos do profossor devem ser considerados de maior importancia do que 
mesmo suas habililafoes literariqs. Se o professor e cristao sincero, ele sentira a necessidade de 
ter interesse igual na educafOO fisica, mental, moral e espiritual de seus alunos. A jim de exercer 
a injluencia devida, deve ele ter perfeito controle sobre si mesmo e ter o corafao ricamente 
impregnado de amor aos alunos, o que se vera em seu olhar, suas palavras e atos. Deve ter 
firmeza de carater; entao podera moldar a mente dos alunos, assim como instrui-los nas 
ciencias., 3 

Torna-se necessario exercer maior .cuidado na avalia~ao, pois eJa e urn processo amplo 

que considera a existencia humana, em todos os seus aspectos, e que implica tambem numa 

retlexao critica sobre a pratica, captando avan~os, resistencias, dificuldades que conduzem para 

uma tom ada de decisao, po~sibi litando reorientar o educando a transpor as barreiras. 

0 modelo tradicional, seletivo, classificat6rio ao utilizar notas e conceitos como 

instrumento avaliativo, nao permite a reorienta~ao, e conseqiientemente a constru~ao de 

conhecimento, no qual, o professor exerce urn papel de informante e fiscalizador do quanto foi 

captado pelo aluno. 

A a~ao pedag6gica neste processo tradicional podera estar simplificada ao "toma Ia da 

ca", ou seja, o professor transmite o conteudo e o aluno retorna atraves de provas e testes o 

quanto assimilou. 

Lea Depresbiteris, em seu Caderno de Ideias argumenta que a associa~ao que limita o ato 

de avaliar ao de atribuir uma nota leva a urn desvio bastante comum: reduzir a avalia~ao a mera 

atividade de elaborar e aplicar instrumento de medida. Nessa perspectiva, ha o grande perigo de 

se direcionar a aprendizagem apenas para o dominio de conteudos de uma prova final, de uma 

unidade de ensino ou de urn curso. 4 

., 
- Jussara Hoffinann, Avaliacao Mito & Desafio, p. 12, 1980 

3 Ellen White, Mente Carater e Personalidade, 0 0. Cit., p. 189 

4 
Lea Depresbiteris, Caderno de ldeias - FOE No. 8. , p. 
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E importante entender, que o ensino tern uma fun~ao mais abrangente do que informar 

conteudos, e medir o que foi captado pelo aluno. Ele abarca outras dimensoes do ser. Explica 

Antoni Zabala: "Quando a forma~ao integral e a finalidade principal do ensino e, portanto, seu 

objetivo e o desenvolvimento de todas as capacidades da pessoa e nao apenas as cognitivas, 

muitos dos pressupostos da avalia~ao mudam." 5 

'Ellen White, afirma: "A verdadeira educa~ao nao desconhece o valor dos conhecimentos 

cientificos ou aquisi~oes literarias; mas acima da instru~ao aprecia a capacidade, acima da 

capacidade a bondade. e acima das aquisi~oes intelectuais o carater ". 6 

Percebe-se que a avalia~ao tradicional em virtude de varios fatores sociais, esta se 

deslocando da educa~ao infantil a universidade de forma descentralizada do ensino

aprendizagem, onde o mais importante e a produ~ao do conhecimento, passando a ter como 

norteador das a~oes a avalia~ao seletiva. 

Ana Maria A vela Saul comenta: "Em nome da avalia~ao, o aluno vai ou nao vai para a 

escola, faz ou nao faz a li~ao, fala ou nao fala determinadas coisas, comporta-se de uma maneira 

ou de outra; isto porque tern a avalia~ao". 7 

Logicamente, surgem expressoes que indicam que de fato, a pratica tern sido assim. "Oiha 

Ia, logo vamos fazer uma prova", "Se voces brincarem, a prova vai ser mais dificil", "Eu vou 

fazer uma prova relampago", "Cuidado com a sua nota", "You tirar do is pontos", e assim por 

diante. 8 

Regina Cazaux Haydt comenta que "a avalia~ao deve ser urn instrumento para estimular o 

interesse e motivar o aluno para maior esfor~o e aproveitamento, e nao uma arma de tortura ou 

puni~ao. Nesse sentido, a avalia~ao desempenha uma fun~ao energizante, a medida que serve de 

incentivo aoestudo. Mas complementando essa fun~ao, a avalia~ao desempenha, tambem, outra: 

a de feedback ou retroalimenta~ao, pois permite que o aluno conhe~a seus erros e acertos".9 

5 
Atoni Zabala, A Pratica educativa, p. 197 

6 
Ellen White, Educacao, Op. Cit., p. 225 

7 
Ana Maria A vela Saul, A Avaliacao Educacional, p. 64 

8 
Ibidem., p. 64 

9 
Regina Cazaux Haydt, A valiacao do Processo Ensino-Aprendizagem , p. 26 
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A avalia~ao e urn instrumento de auxilio, tanto para o professor, quanto para o aluno, que 

quanto mais imediato conhecer seus erros e acertos, podera estar motivado a estudar, a corrigir as 

falhas e a continuar progredindo. 

0 professor baiano Cipriano Luckesi, utilizando a expressao "pedagogia do exame" 

identifica o procedimento controlador que tradicionalmente esta sendo utilizado pelos professores 

nas escolas como urn instrumento de for~a. 

A educadora Nielce Filette confirma a pratica adotada pelas escolas seculares quando diz 
. . 

que "a esco/a tradicional da exercicio, provas, tudo pronto e mastigado. A crian~a precisa 

aprender a fazer trabalho em equipe, tomar iniciativas. A esco/a tem de ensinar conhecimento, 

habilidade e atitudes. Hoje, ela da somente o primeiro item". 10 

A avalia~ao tradicional, podera estar falhando ao formar alunos que nao desenvolveram a 

capacidade de pensar e agir por si mesmos. Conseqiientemente forma urn cidadao que nao 

analisa os prose os contra, tomando decisoes impensadas em virtude de uma pratica que nao cria 

oportunidades de a~ao-retlexao. 

Descreve Ellen White que "durante seculos a educa~iio tem tido que ver especialmente 
com a memoria. Esta faculdade foi sobrecarregada ao extremo, enquanto outras faculdades 
mentais niio foram desenvolvidas de maneira correspondente. Os estudantes tem empregado seu 
tempo em entu/har laboriosamente o espirito de conhecimentos, dos quais pouco poderiam 
utilizar ... A educa~iio que consiste no exercicio da memoria, com a tendencia de descoro~oar o 
pensamento independente, tem uma injl.uencia moral que e pouco tomada em conta. Ao sacrificar 
o estudante a faculdade de raciocinar e julgar por si mesmo, toma-se incapaz de discernir entre 
a verdade e o erro, e cai facil presa do engano. E facilmente levado a seguir a tradi~ao e o 
costume". 11 

Weigle enfatizou quao importante e desenvolver no aluno a capacidade de construir suas 

pr6prias ideias: "Niio e aquilo que voc~ diz ou conta ao a/uno, e, sim, aqui/o que ele pensa 

depois de ouvir suas pa/avras; nao e aquilo que voce faz por ele, e, sim, aquilo que ele faz com 

suas proprias maos; niio e a impressiio, e, sim, a rea~iio dele que determina o seu 

desenvolvimento. Voce niio pode enfiar ideias na cabe~a do a/uno; suas pa/avras siio apenas 

simbolos das ideias que estiio em sua mente. 0 a/uno deve interpretar tais simbolos e dai com 

isso construir suas proprias ideias. 0 ensino so obtem exito quando leva o a/uno a agir". 12
. 

10 
Nielce Camilo Filette, Revista Educacao ano 23, no. 193 p. 17, maio/97 

11 
Ellen White, Educacao, 0 0. Cit., p. 230 

12 
L.A. Weigle, The Teacher, American Baptist Publication Society, p. 87, 1917 
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2.A V ALIA(:AO CONTINUADA -PONTO DE VISTA CRIST AO 

A avalia~ao num contexto cristao, nao deve proceder da maneira como faz o modelo 

tradicional. Precisa estar segura dos objetivos que se deseja alcan~ar na restaura~ao da imagem de 

Deus no homem. 0 educador cristao considerara todos os aspectos que estao relacionados com o 

desenvolvimento das faculdades fisicas, mentais, sociais, cognitivas e espirituais do ser humano, 

inclusive levando o educando a desenvolver sua capacidade de pensar e agir e nao ser "meros 

rejletores do pensamento de out rem ". 13
• 

E imprescindivel desenvolver diferencia~ao da avalia~ao seletiva para a avalia~ao 

continuada, que fundamentalmente olha para o educando como urn ser criado por Deus, dotado 

de possibilidades nas suas diferen~as como individuo. Necessitando de incentivos para 

potencializar a auto-estima direcionando-a para urn crescimento progressivo e simetrico. 

Comenta Ellen White: 

"0 Verdadeiro ensinador nao se satisfaz co~ trabalho de segundo ordem. Nao se 
contenta com encaminhar seus estudantes a um padrao mais baixo do que o mais elevado que 
lhes e passive/ atingir. Nao pode contentar-se com /hes comunicar apenas conhecimentos 
tecnicos fazendo deles meramente habeis guarda-livros, destros artistas, prosperos homens de 
negocio. E sua ambir;oo incutir-lhes os principios da verdade, obediencia, honra, integridade, 
pureza - principios que deles farao uma forr;a positiva para a estabilidade e o erguimento da 
sociedade ". 14

. 

A avalia~ao crista assume urn papel que. possibilita avan~os no desenvolvimento 

cientitico, mas tambem de forma imprescindivel molde o carater do educando, permitindo que 

exer~a sua individualidade comprometida com o ideal de Deus, e para poder exercer com 

maturidade sua cidadania, esse processo avaliativo precisa ser continuado. 

E evidente que na avalia~ao continuada, todo o desenrolar e todas as atividades 

executadas sao muito significativas. 

Se avaliar e transformar, tudo o que diz respeito a postura, ao conhecimento, ou a 

qualquer atividade que envolva o aluno, fazem parte do processo continuado de avaliar. 

13 
Ellen White, Educacao, p. 17, 1977 

14 
ld., ibid., p. 29 
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Nas intera9oes cotidianas, se faz presente a a val ia9ao. Quando os objetivos 

comportamentais do educando esHio sendo avaliados, vale dizer que nas pequenas circunstancias 

como participa9ao em classe, semimirios, atividades realizadas em casa, uso de biblioteca, leitura 

de jornais, sao pontos fundamentais e dignos de serem valorizados. 0 Aspecto formativo do 

aluno esta inserido neste processo. A sociedade exige cidadaos que se relacione uns com os 

outros e no circulo de vivencia, e fundamental possuir senso critico, respeitar ideias, sabendo que 

as diferen9as tambem fazem parte do crescimento. 0 saber compartilhar, argumentar e quando 

necessaria questionar tambem, faz do aluno urn ser pensante. 

No processo continuado nao se pode excluir valores formativos como estes. Se a 

avalia9ao e distanciada, ou s6 ocorre em momentos formais como os indicados pelo calendario 

anual, gera duvidas sobre os resultados obtidos, alem de podermos afirmar que ficam perdidas 

valiosas oportunidades para o desenvolvimento de habitos de aprendizagem. Por isso insisto no 

fato da ideia de sequencia e continuidade. 

A vida nao para, enquanto vivemos avaliamos e somos avaliados, a cada instante se faz 

necessaria este ato e deve ocorrer de forma normal, sem tensoes e artificialismos. Este processo 

avaliativo favorece algumas situa9oes: 

1- Previne o agravamento de dificuldades, evitando que o aluno se distancie muito 

dos demais, uma vez que a percep9ao de sua dificuldade, gera uma rea9ao na 

busca de urn refor9o para alcan9a-Io, quer seja atraves de monitoramento ou de 

uma mudan9a na metodologia de ensino. 

Sempre que essa dinamica acontece, o distanciamento dele diminui dos demais, 

pois ao veneer a dificuldade ele estara com o conhecimento nivelado ao grupo, 

podendo caminhar juntos. 

2- Permite a tomada de medidas corretivas imediatas, pois, ao ser detectado o nao 

alcance do objetivo proposto, possibilita ao aluno uma revisao dos conteudos e 

uma nova chance avaliativa. 

3- Envolve a equipe e os pais com mais freqiiencia no processo. Periodicamente e 

preparado urn relat6rio pela equipe e remetido aos pais, onde eles poderao 

8 
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identificar o que o aluno nao aprendeu, e acionar mecanismos para eliminar 

suas dificuldades. Esse processo acontece todas as vezes que os objetivos nao 

sao alcan~ados. Isto oportuniza aos pais saberem tambem os conteudos 

determinados nos pr6prios objetivos, e que estao sendo trabalhados no decorrer 

dos bimestres. 

4- Flexiona o planejamento permitindo, se necessario, reajustes peri6dicos. 0 

conhecimento de determinadas situa~oes pode gerar mudan~as na metodologia 

de ensino, para adapta-la as necessidades do educando de forma a alcan~a-lo 

com mais equidade. A periodicidade da avalia~ao favorece a periodicidade do 

planejamento. 

5- Oportuniza ao aluno chances para ser reavaliado e atingir os objetivos nao 

alcan~ados. A cada nova chance podera reconstruir o seu conhecimento e 

superar suas dificuldades, fazendo-o nao s6 lembrar-se das inforrna~oes 

importantes, mas tambem distinguir as prioridades. 

6- Sistematiza o planejamento didatico. A altern·ancia entre a execu~ao das aulas e 

. a a val ia~ao ou entre a recupera~ao e a reavalia~ao, e urn processo que exige 

sistematiza~ao do planejamento para automaticamente reorganiza-lo e adequa

lo ao aluno. 

7- Da mais consciencia ao educador de suas limita~oes e necessidades de usar 

precau~ao para ser justo. Ao concluir cada etapa do ensino/aprendizagem, sao 

medidos os resultados e comparados aos objetivos propostos. Tanto para medir 

quanto para comparar, e essencial a preocupa~ao com a justi~a, o crescimento e 

a consciencia que a escola nao e urn Iugar de enforrnar pessoas e sim, construir 

saberes para transforrna-las. 

8- Desenvolve o habito de observa~ao de todos os elementos educadores da 

Institui~ao. 0 professor em sala de aula observa mais detalhadamente o aluno, e 

quando ele esta em atividades na biblioteca, laborat6rio ou em qualquer outro 

Iugar de aprendizagem na escola, ate mesmo no patio, sao feitos relat6rios e 

encaminhados ao servi~o de apoio educacional para reorienta~ao do educando. 

9 
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3. RELACAO: CONTEUDO E FORMACAO DO CARATER 

E not6rio que a sociedade atual tern vivenciado situa~oes cada vez mais complexas em 

virtude do criterio a val iativo que esta centrado na quanti dade de informa~ao, ao inves de uma 

educa~ao que alem de informar, forma e transforma. 

A preocupa~ao social e educacional por anos a fio tern direcionado o seu foco tomando 

por base a quantidade dos conteudos a serem absorvidos pelos alunos, negligenciando a forma~ao 

do carater. Diz Ellen White que "na verdadeira educa~ao, a ambi~ao egoista, a avidez do poder, a 

desconsidera~ao pelos direitos e necessidades da humanidade- coisas que sao uma maldi~ao para 

o nosso mundo- encontram uma influencia contraria". 15
• • 

Nao e de admirar que a despeito do nlvel cultural ou academico, estejamos presenciando 

uma crise moral crescente e globalizada. A Biblia de maneira objetiva traz a maxima que diz: "0 

que o homem semear, isto mesmo ceifara". Galatas 6:7. 

Cabe ao educador cristao a responsabi,iidade de comunicar conhecimento, interagindo os 

conteudos basicos que fazem parte do curriculo estudantil, com os aspectos morais e espirituais 

que habilitarao o educando desenvolver seu potencial, criando altemativas para superar as 

dificuldades tanto no campo da ciencia como dos valores. 

"A formar;iio do caniter e a obra mais importante que ja foi confiada a seres humanos; e 
nunca dantes foi seu diligente estudo tiio import ante como hoje. Jamais qualquer gerar;iio previa 
teve de enfrentar transes tiio momentosos; nunca dantes mor;os e mor;as foram defrontados por 
perigos tiio grandes como hoje ". 16

. · 

E importante nao esquecer que "A verdadeira educar;iio niio desconhece o valor dos 
conhecimentos cientificos ou aquisir;oes literarias, mas acima da instrur;iio aprecia a 
capacidade, acima da capacidade a vontade e acima das aquisir;oes intelectuais o carater". 17 

0 educador cristao consciente de sua missao, constantemente refletira sua pratica ao 

avaliar seus alunos de maneira que as interven~oes feitas no transcorrer do processo avaliativo 

norteiem a dire~ao que o educando deve seguir. Ao falar de interven~ao, refiro-me a analise de 

suas origens, seu ambiente socio-cultural e familiar, suas expectativas de vida diferenciada 

15 
Ellen White, Educacao, p. 226 

16 
ld., Ibid., p. 225 

17 
ld., Ibid., p. 225 

10 
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apenas por sua individualidade, criando uma rela9ao de simbiose com a escola, direcionando o 

ensino para que o que se ensina seja de vital importancia para o aluno, e que ele possa ver a 

utilidade dos diferentes conteudos para o uso pnitico na vida, pois sem essa rela9ao o ensino 

toma-se te6rico e de teorias o aluno e a escola estao saturados. Para que haja esta simbiose a 

a9ao do professor deve ir alem do medir resultados. Deve promover mudan9a, pois a .verdadeira 

educa~ao e aquela que transforma. 

0 que pretendo argumentar e que a avalia9ao e urn processo intrinseco e constante na 

aprendizagem, nao existe como fazer o trajeto de forma inversa, nem como fazer uma dicotomia 

neste processo. Se pensarmos que mudando apenas o sistema avaliativo estaremos mudando a 

escola estamos centrando nosso ensino apenas na avalia~ao. A avalia~ao deve ser mudada sim, 

assim como toda pratica educativa na escola, come~ando pelo projeto pedag6gico e se 

estendendo por toda a !!Xtensao escolar, incluimos aqui, toda a equipe que faz parte do sistema 

educativo. Assim o sujeito da avalia~ao deixa de ser s6 o aluno e passa a ser de toda a equipe que 

intervem no processo avaliativo. 

0 pedagogo cristao George R Knight falando do que esta envolvido na constru~ao do 

conhecimento humano apresenta que 

"Os objetivos da educar;ao crista vao a/em da acumular;ao de conhecimento cognitivo, 
preparar;ao para o mundo de trabalho, auto-conhecimento e competir;ao de modo efetivo com o 
ambiente. Para ter certeza, a educar;ao crista inclui aque/es aspectos de ensino, mas a/em disso 
ha o objetivo maior de restaurar a ·imagem de Deus em individuos caidos. As metodologias 
utilizadas pelos educadores cristaos devem levar em considerar;ao este proposito 
preeminente. "18

· · 

0 que se espera de uma avalia~ao continuada e que seus resultados sinalizem a realidade 

do educando, pennitindo que o mesmo seja redirecionado ao identificar deficiencias em sua 

forma~ao e que acima de tudo direcione a sua mente para uma perspectiva de crescimento 

restaurando nele a imagem de Deus. 

3.COMO JESUS A VALIA VA SEUS ALUNOS 

Jesus era urn mestre por excelencia. Jamais alguem ensinou e avaliou seus alunos como 

Ele (S.Joao 7:46). No exercicio de Sua missao - restaurar a imagem perdida do homem com 

Deus, muitos elementos contribuiram para o Seu eficiente magisterio. 

18 
George R Knight, Filosotia da Educacao, p. 243, 2001 

11 
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Sendo humano, relacionava sempre com a humanidade, percebendo suas necessidades, 

despertando os seus interesses individuais, estimulando progressivamente o crescimento de cada 

urn com quem mantinha contato e indubitavelmente, avaliando como nenhum outro. 

''Enquanto viveu entre os homens, nosso Salvador participou da sorte dos pobres. 
Conhecia por experiencia seus cuidados e asperezas, e podia confortar e animar a todos os 
humi/des obreiros. Os que possuem verdadeira concept;iio dos ensinos de Sua vida, noo pensaroo 
nunca que se devafazer distint;iio de classes". 19

. 

Procurava alcan«;ar sempre os nao alcan«;ados, que muitas vezes estavam as margens da 

sociedade, porque nao possuiam caracteristicas sociais e tradicionais suficientes. 

Como Mestre dos mestres, ia sempre alem do comum. Sua preocupa«;ao basica era erguer 

as pessoas impossibilitadas pelos fatores fisicos, sociais, ideo16gicos e tradicionais, dando uma 

perspectiva de vida diferenciada da com urn, nao meramente passageira, mas eterna. 

Em Seus dias, existiam barreiras que dificultavam o desenvolvimento do individuo, 

embora diferente em sua forma, eram iguais na busca de resultados, pois discriminavam as 

pessoas com suas caracteristicas. 

"0 metodo empregado por Jesus para a redent;iio deste mundo niio foi o de esperar 
grandes oportunidades ou momentos dramaticos, noo. Foi ode uti/izar qua/quer oportunidade 
que se !he apresentasse, no mais ordinario /ugar-comum, aproveitando-se dos acontecimentos 
corriqueiros da vida de cada dia, e dai tirava o que de mais proveitoso houvesse para qua/quer 
alma necessitada ". 20

. 

Todo educador precisa espelhar-se em Jesus, objetivando aprender de Sua metodologia ao 

avaliar as pessoas e aplica-la em seu magisterio de maneira eficaz. 

"Em todo verdadeiro ensino o e/emento pessoal e essencia/. Cristo, em Seu ensino, 
tratava com os homens individualmente. Foi pelo trato e convivio pessoa/ que Ele preparou os 
doze. Era em particular, e muitas vezes a um unico ouvinte, que dava Suas preciosas 
instrut;oes ". 21

• 

"Jesus, de preferencia e com muito maior exito, trabalhou com individuos, levando em 
conta a propria natureza das mu/tidoes. Ele niio confiava nas multidoes, nem a elas se conjiou, 
mas confiava nos individuos ". 22

. 

19 
Ellen White, 0 Desejado de Todas as Nacoes, p. 73. 

20 
Raimundo Calkins, How Jesus Dealt with Men, Abingdon-Coksbury Press, New York, 1942, p. 58 

21 
Ellen White, Educacao , p. 232 

22 
H.H.Horne, Jesus the master Teacher , Association Press, New York, 1925, p. 142-143 
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0 Alunado de Jesus 

Analisarernos a seguir, alguns exemplos pniticos da maneira peculiar que Jesus utilizou ao 

ensinar e avaliar seus alunos e os resultados obtidos; 

a) Em contato com o jovem rico, e apesar de conhecer seu carater repleto de desejos 

seculares, e avido por aprova~ao. Jesus ouviu os relatos de tudo quanto ele fazia desde a sua 

intancia para provar que era bom.(Marcos ·I 0:20). E, ao avalia-lo, demonstrou que tinha objetivo 

especifico para ele. Nao o desprezou por seu carater, mas ajudou-o a separar seus valores, 

mostrando-lhe que nada tern rnaior valor do que o arnor a Deus, e que todas as a~oes humanas 

devem ser movidas por este amor. Ofereceu-lhe possibilidade de se auto-avaliar e retomar 

quando tivesse concluid~ seu trabalho. (Marcos 1 0:21 ). 

b) Zaqueu, era urn aluno oportunista que se aproveitava do cargo publico para 

enriquecer-se a custa do povo. Jesus viu nele possibilidades que os homens nao viam - eis o 

misterio transformador do grande Mestre - Nao ver apenas o que as pessoas sao, mas o que 

podem tomar-se. Zaqueu havia sido excluido das sinagogas pelos rabinos por ser considerado 

deficiente moral e espiritualrnente, mas o Mestre foi a sua casa para alcan~a-lo. Permitiu-lhe que 

retletisse sobre sua postura e deu-lhe a chance de retratar-se (Lucas 1 9:8), pro van do que havia 

alcan~ado seu objetivo devotando-lhe arnor e lealdade publica. 0 processo avaliativo do Mestre, 

desencadeou a transforma~ao de sua vida e seu carater. 

c) A desprezada mulher samaritana junto ao po~o de Sicar, nao foi reprovada, mas 

usando a metodologia da indaga~ao, e respeitando seu meio socio-cultural, Jesus ajudou-a 

perceber sua real necessidade, e ao buscar suas origens e interesses pessoais, ampliou sua visao 

terrena, libertando-a dos seus temores e preconceitos, e despertando seu potencial de lideran~a, 

Jesus oportunizou-lhe urn irnportante trabalho - ensinar seus irmaos. (Joao 4: I 0). 

A atitude de Jesus ao avaliar seus alunos, ilustra como o educador cristao podera ser bern 

sucedido assim como Ele foi. 

Ellen White menciona, que Ele "Falava diretamente a cada espirito e apelava para 
cada cora~tio, observava a fisionomia dos ouvintes, notava-lhes a i/umina~ao do semblante, 

13 
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... Cristo discernia possibilidades em todo ser humano. Ele niio Se afastava por causa de um 
exterior niio prometedor, ou por ambientes desfavoraveis. Chamou a Mateus do alfdndega, e 
Pedro e seus irmiios do bote de pesca, para aprenderem com Ele. 

0 · mesmo interesse pessoa/, a mesma atenr;iio para com o desenvo/vimento individual siio 
necessarios na obra educativa hoje ". 23

• 

De fato "0 mestre de nossos dias precisa serum conselheiro pessoa/, guiando o povo a 
so/ur;ao de seus problemas. Ao ensinar, deve ter uma c/asse de tamanho tal que possa conhecer 

as necessidades individuais de cada a/uno e ensinar, assim, com eficiencia ". 24
• 

"0 verdadeiro educador, conservando em vista aquilo que seus discipu/os podem tornar
se, reconhecera o valor do material com que trabalha. Terti um interesse pessoal em cada um de 
seus alunos, e procurara desenvolver todas as suas faculdades. "25 

. 

DETALHES DE SUA A V ALIAc;AO 

a)Compreendia as necessidades de seus alunos; 

"Aquele que procura traniformar a humanidade deve compreender e/e proprio a 
humanidade. Unicamente pela simpatia, fe e amor podem os homens ser atingidos e enobrecidos. 
Neste ponto Cristo se revelo o Mestre por excelencia; de todos os que viveram sobre a Terra, 
so mente Ele tem perfeita compreensao da alma humana ". 26 

• 

Embora nao tenhamos a mesma visao de Cristo, e requerido de nos educadores, possuir o 

mesmo sentimento de amor, a fim de compreender que o aprendiz em sala de aula ou fora dela 

tern desilusoes, ansiedades e diferentes expectativas. Esses fatores tendem a diminuir a medida 

que sentem o interesse e amor do mestre na busca de ajuda para o crescimento dele. 

b)Procurava restaurar; 

"Em cada ser humano, apesar de decaido, contemp/ava um jilho de Deus, ou alguem que 
poderia ser restaurado aos privilegios de seu parentesco divino". 2 

. 

"Deus enviou o Seu Filho ao mundo, niio para que condenasse o mundo, mas para que o 
mundo fosse salvo por Ele ". S.Joao 3:17 

23 
Ellen White, Educacao, p. 232. 

24 
J.M.Price, A Pedagogia de Jesus- 0 Mestre por Excelencia, JUERP, p. 68 

25 
Idem, Educacao , p. 232 

26 ld._, Ibid. p. 78 

27 
ld., Ibid. p. 79 
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c)Divisava possibilidades; 

A ampla visao de Jesus era especificamente percebida como principal motiva~ao para 

erguimento das pessoas. Sempre procurava olhar o potencial que cada uma delas possuiam alem 

de suas limita~oes. Assim expressou Ellen White: "Em cada ser humano Ele divisava infinitas 

possibilidades". 28 
. 

"Em Sua infinita sabedoria e amor Ele ve as possibilidades do homem, as alturas que e/e 
pode alcanfar. Sabe que. muito embora os seres humanos tenham malbaratado as merces que 
/hes foram concedidas e destruido a dignidade que Deus /hes dera, deve ainda o criador ser 
glorificado na redenfOO de/es ". 29

. 

d)Inspirava confian~; 

''0/hando para e/es com esperanfa inspirava-lhes confianfa". 30
. 

Jesus olhava para seus alunos, e via suas possibilidades futuras e a tarefa de criar neles urn 

carater nobre, e nao meramente suas qualificat;oes do momento. Ele nunca perdia a esperan~a ao 

lidar com os seres humanos. 

e)Preocupava-se com o desenvolvimento do carater; 

"Noo tratou de teorias abstratas, mas do que e essencial ao desenvo/vimento do carater, 

e daquilo que alarga a capacidade do homem para conhecer a Deus e aumenta seu poder para 

fazer o bem ". 31
• 

t) Distinguia necessidades; 

Os Evangelhos sin6ticos ilustram soberbamente essa caracteristica do Mestre por Excelencia. As 

necessidades das pessoas nao era despercebida. Ellen White comenta que Jesus, "Tinha em vista 

as necessidades de toda humanidade. Perante Seus olhos espirituais estendiam-se todas as 

cenas do esforfo e consecufoo humana, de tentafoes e conjlitos, de perp/exidades e peri go. 

28 
Ellen White, Educacao , p. 80 

29 
Idem, Conselho sobre Educacao , p. 221 

30 
Idem, Educacao,p.80 

31 
Id., ibid., p. 81 
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Todos os corat;oes, lares, prazeres, a/egrias e aspirar;oes eram conhecidos dEle." 32
• 

g) Tinha objetivos elevados; 

Quando paramos para analisar o trato de Jesus com aqueles que careciam de seus ensinos, 

somos levados a admitir a mesma conclusao que chegou a educadora crista Ellen White: "Nossas 

ideias acerca da educar;ao tern sido demasiadamente acanhadas. Ha a necessidade de um escopo 

mais amplo, de um objetivo mais ·elevado." 33 

Ao avaliarmos urn aluno devemos ter objetivos elevados em rela~ao a sua pessoa. Nao 

podemos nos limitar a uma avalia~ao generalizada. Precisamos ser habeis ao Iidar com nossos 

alunos, e desenvolver a mesma destreza do Mestre Jesus. A A valia~ao numa escala numerica 

podeni representar uma limita~ao de crescimento ou mesmo de resultados. Porem, quando a 

constru~ao do conhecimento e proposta em cima de objetivos elevados o crescimento sera 

tambem correspondido. . 

"A present;a do mesmo Guia na obra educativa hoje, produzira os mesmos resultados que 

antigamente. Tale o jim a que propende a verdadeira educat;oo; tale a obra que Deus deseja ela 

cumpra"34 

SEGUINDO 0 MODELO 

Atraves da hist6ria nao podemos olvidar a intluencia exercida por Jesus. Nao foram 

poucos os livros escritos a Seu respeito. Sua Vida, Seus ensinos, Sua habilidade em lidar com 

todas as pessoas em diferentes niveis. Sem duvida, identifica-0 como o maior mestre que o 

mundo ja conheceu. Por isso, "Todo verdadeiro traba/ho educativo encontra seu centro no 

Mestre enviado de Deus". 35 

32 Ellen White, Educacao , p. 82 

33 
ld., Ibid. , p. 13 

34 
Jd., Ibid., p. 96 

35 ld., Ibid._, p. 83 
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Espelhado na realidade demonstrada na pessoa do Grande Mestre, compete-nos 

desenvolver uma trajet6ria semelhante na arte de educar. Todo educador gastara tempo para 

adquirir o conhecimento necessaria para ser semelhante a Ele. Seus habitos e principios devem 

ser superiores as aptidoes literarias. Sendo sincero em sua pratica diaria, valorizara de igual 

forma a educa<;ao fisica, mental, morale espiritual de seus alunos. 

"A jim de exercer a justa injluencia, deve ele ter um perfeito controle sabre si mesmo, e o 
coraqiio ricamente tornado de amor pelos alunos, o que se observara em seu olhar, suas palavras 
e atos. Deve ter caroler firme, e assim podera moldar a mente dos alunos, assim como instrui-los 
nas ciencias ". 36

. 

Ajirmou N.E. Richardson: "A maior gloria da profissiio do mestre esta no jato de haver 
Jesus Cristo escolhido ser mestre, quando se viu face a face com aquila que tinha a realizar na 
Vida. "37

• 

Os professores que buscarem a orienta<;ao de Deus, obterao o Seu auxilio para 

ascenderem em dire<;ao ao Ceu conduzindo tambem seus alunos, por meio de metodologia 

enobrecedora 

"Cristo ensinava de maneira inteiramente diversa dos metodos comuns, e cumpre-nos ser 
colaboradores Seus ". 38

. 

Quando consideramos a metodologia de Jesus ao ensinar e avaliar seus ouvintes, somos 

estimulados e inspirados a cumprir nossa tarefa com dedica~ao. 

36 
Ellen White, 3 Testemunhos, p. 135. 

37 
N.E. Richardson, The Christh on the Classroom, The Macmillan Co., New York, 1931, p. 93 

38 
Ellen White, Conselhos sabre Educacao , p. 139 

17 



74 

4.CONCLUSAO 

0 processo avaliativo, por ser algo presente em todos os momentos da escola se torna de 

grande valor, pois e por intermedio dele que medimos nossa conduta, nossos acertos e erros, 

porem, nao deve ser ele que norteie nossa pnitica, pois estariamos distantes do modelo correto 

que e Cristo. 

No dia a dia e preciso que os principios que norteiem a proposta educacional, tambem 

direcionem a proposta de avalia~ao refletindo na postura do educador a fundamenta~ao filos6fica 

da escola. Os alunos tern necessidades fisicas e emocionais que precisam ser supridas por 

professores avidos por ser semelhante a Cristo. Se nossa filosofia de trabalho e semelhante a de 

Cristo e queremos imitar-lhe o exemplo, nenhum de nos devera eximir-se do desejo de suprir 

deficiencias e avaliar por objetivos. A produtividade da avalia~ao acontecera se ela for urn 

elemento do processo de ensino da Institui~ao. 

Sea centraliza~ao do ensino, a alegria de colher os resultados e a naturalidade com que se 

avalia no cotidiano escolar estiver embasado na metodologia de Cristo, estaremos certamente, 

oferecendo uma educa~ao que restaura e que tern objetivos eternos. 

18 
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