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Resumo 

Para facilitar a compreensio do assunto que sera explicitado oeste ensaio, primeiro 

percorreremos a hist6ria da supervisio, sucintamente, pontuando alguns periodos que 

mostram o evolu~io da ayio do supervisor. 

A seguir, introduziremos a ideia de que para possibilitar a integra~io fe e ensino, 

devemos ter clara a nossa missio, os valores, o compromisso institucional para o servi~o da 

educayio crista. 

Por Ultimo, fazemos tres sugestoes que poderio ser desenvolvidas pelo coordenador 

pedag6gico, tomando-o urn multiplicador de ideias que viabilizem operacionar a integra~io 

da fe com o ensino/aprendizagem. 

Objetivos 

Considerar a a~io supervisora num processo integrayio com a fe 

ensino/aprendizagem com esfor~ deliberado, sistematico, continuo, sobre o. trabalho 

docente, visando alcan~ 0 objetivo primordial da educayio adventista, e a proposta desse 

ensaio. 

Trata-se de discorrer sobre urn pouco da hist6ria da supervisio e o processo 

evolutivo dessa ~io, o que implica a funyio, ressaltando o desempenho do supervisor 

junto as escolas adventistas. 

Far-se-io elucida~es da missio a qual fomos chamados por Deus para realizarmos 

urn trabalho especial, o de educar e atrelarmos os valores que conhecemos ao cumprimento 

dessa missio. 

Dar-se-io sugestoes para implementar a integra~io da fe ensino/aprendizagem, 

buscando estrategias facilitadoras discutidas previamente num planejamento participativo 

interdisciplinar, reintegrando a nossa cren~ nos fundamentos da educa~io adventista. 

Finalmente refere-se aos objetivos e metas do trabalho desenvolvido pela coordena~io 

pedag6gica no campo da UCB, buscando seguir a ordem do Mestre. 

"E a boa noticia sobre o Reino sera anunciada no mundo inteiro como 
testemunho para toda a humanidade. Entiio vira o jim n. 

(S. Mat. 24:14 BLH) 
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1. Introducio 

1.1 Conhecendo um pouco da Hist6ria 

Supervisao Escolar significa visao sobre todo o processo educativo para que a 

escola possa. alcan~ os objetivos da educayio e os seus proprios objetivos. A hist6ria 

mostra que os supervisores na sua origem eram apenas :fiscais, com fun~oes de garantir a 

denomina~ao da classe elitista. 

Na Antigiiidade, pela India, Persia, Egito e China, a Supervisao Escolar era 

entendida por vigilincia. A vigilincia das Escolas estava a cargo de nobres e sa.cerdotes, 

que tinham poderes para julgar o desenvolvimento da vida escolar. 

Na Idade Media, na area de influencia do catolicismo, o servi~o de supervisao, de 

vigilancia sobre as escolas era exercido pela Igreja. 

Na Idade Moderna surge a figura do lnspetor escolar, cuja fun~ao era mais de julgar 

do que executar tarefas pedag6gicas. Julgava mais a pessoa do professor do que o ensino 

que estivesse sendo feito e o respectivo rendimento obtido pelos alunos. 0 lamentil.vel e que 

a vida profissional do professor dependia do julgamento desse inspetor. 

Ap6s a Revolu~ao Francesa, surge a figura do inspetor tecnico, que estava 

devidamente preparado para a fun~io de "vigiar a atividade docente e fomentar o progresso 

da educa~io". 

0 professor agora alem de ser vigiado no exercicio do magisterio, era tambem 

orientado a melhorar o seu desempenho. 

Devido a estudos desenvolvidos didttico-pedag6gicos, no seculo XX e tambem da 

divisao do trabalho e de administr~o, o que se deve ao criador do taylorismo - Winslow 

Taylor (1856-1915), a supervisao tomou urn carater mais tecno16gico do que humano e 

passa a ser autoritaria. 1 

"Mas a partir de 19 30 ela comefa a humanizar-se, buscando o desempenho 
do professor tendo por base: 
- a lideranfa democrtitica; 
-a coopera¢o; 
- o melhor relacionamento humano; 
- a visllo de compromisso no processo educativo; 
- o incentivo a criatividade e responsabilidade, sem dependencia e 
conformismo; 
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- o melhor conhecimento do processo ensinolaprendizagem 't2 

Ressaltamos que no Brasil e s6 em 1892 que aparece oficialmente a figura do 

inspetor escolar, com atribui~oes basicas de examinar e investigar o trabalho nas escolas, 

assinalando os erros e faltas tomando por base as leis e os regulamentos. Era realmente 

apenas uma a~o fiscalizada. 

"Ate fins de 1961, quando foi promulgada a Lei 4024 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educa~ao Nacional, o ensino secundiuio em todo o pais era regulamentado pelo govemo 

federal, assim como os programas de ensino eram por ele estabelecidos".3 Mudan~ entao 

passaram a acontecer, pois alem de inspecionar deveria tambem orientar as escolas 

surgindo entao a figura do "supervisor ou coordenador pedag6gico". 

Fixou os objetivos para o ensino em 1971 com a Lei 5692/71, ampliando a liberdade 

de ensino nas escolas e atribuindo "ao supervisor escolar realizar a tarefa de coordena~ao 

do ensino oficial, fazendo com que a reforma de ensino possa ser implantada em toda a 

plenitude". 4 

Hoje o supervisor/coordenador pedag6gico tern uma a~o mais cientifica, mais 

humana, estimulando, apoiando, inovando usando os recursos que a tecnologia oferece, 

para desenvolver urn trabalho eficiente, e responsavel basicamente para um desempenho 

satisfat6rio do professor no processo ensino/aprendiza.gem. 

Poderiamos nos delongar no hist6rico da supervisao, que traduz urn sonho do que se 

quer, o que se gostaria, o que se idealiza, o que 'se tenciona com a supervisao pedag6gica 

nas escolas brasileiras. Mas nao e esse o objetivo deste ensaio e sim juntarmos esse sonho a 

um outro bem maior, porque temos o privilegio da "luz do conhecimento" dos escritos de 

Ellen White quando diz: 

"0 verdadeiro ensinador niio se satisfaz com traba/ho de segundo ordem. 
Nao se contenta com encaminhar seus estudantes a um padrao mais baixo do 
que o mais elevado que lhes e possive/ atingir. Nao pode contentar-se com 
/hes comunicar apenas conhecimentos tecnicos, fazendo deles meramente 
habeis guarda-livros, destros artesiios, prosperos homens de negocio. E sua 
ambifaO incutir-lhes os principios da verdade, pureza, principios que de/es 
farao uma forfa positiva para a estabilidade e o erguimento da sociedade ". 5 

Este deve ser o grande sonho da supervisao pedag6gica da Educa~o Adventista 

fundamentada na filosofia assim declarada: 
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'~ filosofia educacional adventista e centrada em Jesus Cristo. Os 
adventistas creem que sob a dire¢o do Espirito Santo, o carider e os 
prop6sitos de Deus podem ser compreendidos como revelados na Natureza, 
Biblia e em Jesus Cristo. As caracteristicas distintas da Educaflio Adventista 
derivadas da Biblia e dos escritos de Ellen G. White - destacam o proposito 
redentor da verdadeira educafllo: restaurar seres humanos a imagem do seu 
Criador". 6 

2. A Funcio do Supervisor/Coordenardor Pedagogico 

Para melhor compreensao faz-se necessano iniciar com urn conceito de Supervisao 

Escolar, caracterizando com maior precisao a abrangencia do termo. 

"Supervisiio Escolar e o processo que tem por objetivo prestar ajuda tecnica 
no planejamento, desenvo/vimento e avaliaflio das atividades educacionais., 
tendo em vista a unidade das afOeS pedagogicas, o melhor desempenho e o 
aprimoramento permanente do pessoal envolvido na siluafiiO ensino -
aprendizagem". 7 

Nota-se que a supervisio escolar e urn processo e no seu desenvolvimento o 

supervisor presta uma ajuda tecnica ao professor, ou a administra~o do sistema ou da 

escola. Esta ajuda tecnica refere-se ao assessoramento especializado, do supervisor em 

todos os momentos das atividades realizadas, oportunizando a unidade da ayio pedag6gica, 

pela integra~ e sistemat~ao de seu desenvolvimento. 

Cabe enfatizar que sendo o supervisor urn especialista qualificado, ao acompanhar o 

desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem e o desempenho dos professores, deve 

elaborar urn plano, para aprimoramento pe~ente do pessoal docente. E por esta razio a 

Supervisao Escolar nio pode ser entregue a pessoas sem capacita~o necessaria para o seu 

desempenho. Deve-se colocar como pre-requisites indispensaveis para a fun~o 

"a preparafiiO em cursos especiais de formafiiO ou habilitaflio e uma so/ida 
experiencia em docencia, sao requisitos importantissimos para o hom 
desempenho da a~o supervisora". 8 

Sendo sabedores da necessidade de vivencia em sala de aula, e que uma das 

recomenda~es do grupo de coordenadores pedag6gicos no XVI Encontro de Educa~ao da 

Uniao Central Brasileira, realizado em 200 I propas que: 

" - Ao ser escolhido um profissional na area de coordenaflio pedagogica em 
qualquer campo, escola ou colegio, devera levar em considera¢o que tenha 
no minimo dois anos de ex:periencia hem sucedida em sala de aula. 
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- Que cada Campo elabore e execute plano de atualiZOfao e capacilafao 
para proftssionais da area de coordena¢o pedagogica ". 9 

Com essas propostas deseja-se alcan~ar o melhor desempenho e aprimoramento 

permanente do pessoal envolvido na situa~o ensino/aprendizagem. 

2.1 Atribuis:oes do Supervisor 

0 gnifico elucidara as atribui~oes e atividades que fazem parte da rotina do 

Supervisor Pedag6gico. (anexo) 

2.2 0 papel da Supervisio Ess:olar 

Shimth salienta que 

"o Supervisor tem um papel-chave para que o trabalho na organizafaO seja 
realizado. satisfatoriamente. Suas atribuifoes sao no sentido de oportunizar a 
realizafao dos pianos de modo que se alcance o melhor rendimento ". 10 

Peters ao analisai o papel do supervisor afirma que ele e responsavel nio s6 por seu 

trabalho, mas tambem pelo trabalho de outros. A responsabilidade maior do supervisor esta 

em: 

- tornar claro a todos os prop6sitos da tarefa a desempenhar; 

- providenciar os recursos materiais necessarios; 

- estimular os esfor~s de todos; 

- controlar atividades; 

- tornar o servi~ o mais eficiente possivel. 

Peters refere-se ainda ao mundo do supervisor, dizendo que 

"ele tem de estudar suas proprias maneiras de organizar e liderar. Para isso, 
certamente, ele devera conhecer a si proprio e a organiza¢o na qual exerce 
suas funfoes. Ele terti responsabilidades com superiores e supervisionados; 
construira equipes e fara parte de equipes; nao podera agir como membro de 
uma organiza¢o ". 11 -

Pelas cita~oes ja feitas, percebe-se que o supervisor devera assumir uma posi9ao de 

Iideran~ fato basico para o estabelecimento de rela~es humanas positivas. Nio ha duvida 

que para 0 born exito da supervisio, e fundamental que 0 relacionamento do supervisor 
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com as pessoas com as quais ira trabalhar seja satisfat6rio, favorecendo urn ambiente de 

paz, harmonia, tranquilidade. 

3. Fazendo a Integracio 

. 3.1 Cumprindo a Missio 

No contexto da lntegra~ao Fe e Ensino devemos ter bern clara a nossa Missao como 

educadores cristaos. 

Nao pretendo passar urn receitucirio do cumprimento de missao, nem suprir a 

carencia que possuimos, mas indicar alguns pontos para nossa reflexao, que poderao 

contribuir neste processo continuo de Educar. 

Convem ressaltar como primeiro ponto para anillise o que e missao. 

3.1.1 Missio 

3.1.1.1 Etimologia e Conceito 

Etimologicamente no latim "missionis", ~ao de enviar, compromisso, dever, 

incumbencia, missio. 

Conceitos - Termo usado para designar as vcirias formas de difusio e propaganda de 

uma religiao, denominando-se missioncirio o agente encarregado de diwlgar sua fe, 

geralmente de seu Iugar de origem. A palavra "missioncirio" e utilizada desde o sec. XVII 

para caracterizar todo homem ou mulher enviados para prega~o de uma fe entre outros 

povos. Para o cristianismo, missio significa uma extensio da ordem dada por Jesus a seus 

ap6stolos. 

"Ide, portanto, fazei discipulos de todas as nafOeS, batizando-os em nome do 
Pai, e do Fi/ho, e do Espirito Santo." (BV. Mat. 28:19) 
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3.1.1.2 Missio Institucional 

Quando pensamos em alguma forma de evidenciar a nossa missao enquanto 

Institui~o, voltamos o nosso pensamento para a riqueza de conceitos, defini~es e 

conselhos escritos pela Sra. Ellen White, que deixa claro o senso de missao da nossa 

organiza~ao, declarando: 

~'Diante da grandiosa tarefa de iluminar o mundo, os que cremos na verdade 
devemos sentir a necessidade de educa9ao completa nos diversos ramos do 
conhecimento pratico. e eSPecialmente a nossa necessidade de educa~ao nas 
verdades das Escrituras ". /} 

N!o ha duvida da responsabilidade e envolvimento que devemos ter ao disseminar a 

verdade que temos e que cremos, "a todo mundo em testemunho a toda gente ... " no 

cumprimento da missao. 

Cristo incumbiu aos Seus discipulos: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a 

todas as n~es", e nos, seus agentes e missionarios nao devemos ter apenas a compreensao 

do ide, mas devemos ir e despertar o interesse. Nao s6 pelas materias sugeridas nas 

propostas curriculares, nos programas dos projetos pedag6gicos, nos programas e projetos 

evangelisticos e administrativos, visto que uma das premissas da filosofia da Educa~ao 

Adventista e: 
~'Restaurar o homem a imagem de seu Autor, leva-Jo de novo a perjei¢o em 
que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espirito e alma, para 
que se pudesse realizar o proposito divino da sua cria9ao - tal deveria ser a 
obra da reden¢o. Este e 0 objetivo da educa¢o, 0 grande objetivo da 
vida". 13 

· 

Partindo desse principia, derivam praticas educativas que oportunizam a ampliar e 

consolidar as nossas Institui~es Educacionais, e a comprova~ao e not6ria pelo crescimento 

do numero de alunos que hoje abrigamos nas Escolas e Colegios da UCB, perfazendo urn 

total de 46.613 alunos, nos quais repousam a influencia de cada educador, no amplo 

sentido, em torna-los uteis, nobres, homens e mulheres comprometidos, ressaltando; a 

Missao da Educa~o Adventista que diz textualmente que o alvo primordial e promover 

oportunidade para os estudantes aceitarem a Cristo como seu salvador pessoal, permitirem 

ao Espirito Santo transformar sua vida e cumprir a Missao de pregar o Evangelho ao 

mundo. 

8 



25 

3.1.2 Educacio na Missio 

A missao primeira de nossa educayao e produzir cristaos, e isto e possivel pois a 

Educayao Adventista e: 

~ Restauradora - Porque "visa restaurar o homem a imagem de seu Autor". 

~ Criacionista- Porque tern Deus como Criador. "Fayamos o homem a nossa 

imagem e semelhanya. Tenha ele dominio sobre os animais marinhos e sobre as aves, sobre 

OS animais domesticos e sobre OS repteis. Domine a Terra toda! Assim Deus criou 0 hornem 

a imagem do seu Criador. Deus fez o hornem conforme a semelhanya dEle. Deus Criou o 

homem e a mulher". 14 

~ Teista- "Afirma a existencia de urn Deus nao criado e pessoal, que e Criador, 

Mantenedor e Soberano do Universo e que personifica perfeitamente o amor e a justiya" .15 

~ Progressista - Afirma urn processo continuo de crescimento desde os 

prim6rdios de 1872 quando foi estabelecida a prirneira Escola Paroquial Adventista no 

rnundo, em Battle Creek e hoje, no ano de 2002 a Educayio Adventista representa o 2° 

rnaior Sistema Educacional confessional do rnundo, tendo 1.055.189 alunos no total, 

seguindo a orientayao de Jesus quando disse: "E a boa nova do reino sera pregada pelo 

mundo inteiro, para que todas as nayoes a ouyam, e depois vira o fim". 16 

);:- Pragmatica - Afirma que adota criteriosamente a prcitica que norteia a 

Educayao Adventista, nos escritos da Sra. White, enfatizando a necessidade da relayio 

teoria/pratica. 

"A verdadeira educayao significa mais do que a preparayio para a vida presente. 

Visa o ser todo, e todo o periodo da existencia possivel ao homem. E o desenvolvimento 

harmonica das faculdades fisicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo 

do serviyo neste mundo, e para aquela alegria mais elevada por urn mais dilatado serviyo no 

mundo vindouro" .17 

);:- Aberta - Aftrma que possibilita a interayao entre os que estio envolvidos no 

processo educativo porque educayio acontece sobretudo nas relayoes entre pessoas. E, 

oportuniza o acesso de alunos com religioes e seitas diversas e, com essa relayao 

interpessoal tern conduzido centenas de alunos a decisao ao lado de Cristo, na hist6ria de 

9 
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I 06 anos de Educayao Adventista Crista no Brasi~ dando continuidade a ordem do Mestre 

em "Ide e pregai o Evangelho". 

3.1.2.1 Compromisso com a Missio 

E preciso ressaltar que a ~ficiencia e eficacia do desempenho surgem quando as 

pessoas compartilham da mesma missao. 

"Sempre que se impoe uma missio ou cria urn incentive para outra pessoa, utiliza-se 

algum tipo de motivayio extema, que pode ser uma recompensa tangivel ou psicol6gica. 

Mas a melhor motivayao e a que vern de dentro". 18 A experiencia sugere que as pessoas 

serao muito mais motivadas, dia ap6s dia, na medida em que misturem seus objetivos 

pessoais, com a missio de organizayao, que podemos chamar de comissionamento. 

Para o educador cristao, esse comprometimento lhe possibilitara condiyaes que 

determinem padroes de desempenho que o afastarao de contentar-se "com ideias apagadas, 

espirito indolente, ou frouxa mem6ria"18 e seguindo o conselho biblico: 

~~Fafa hem feito qualquer coisa que voce fiver de fazer. Depois da morte, 
para onde voce vai, ndo se pode fazer pianos, nem trabalhar, nem aprender, 
nem ganhar novos conhecimentos ''. 20 

Alguns apresentam posturas descompromissadas com o senso de missio, por vezes 

vitimas do des8nimo e!ou fiustrayio, sentindo-se impotentes para prosseguir, mediante 

obstaculos que precisam transpor e, muitas vezes havendo necessidade de reflexoes e 

permanente apoio institucional, no desempenho dessa missao. 

"0 rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contomar obstaculos". (Lao Tse) 

3.1.3 Desafios 

Atualmente sao inumeros os desafios que precisamos transpor, quando nos 

preocupamos com a formayao continuada do professor e o desenvolvimento integral do 

aluno. 

Hi urn visivel requerimento de que as pessoas sejam inovadoras, criativas, 

questionadoras, observadoras e que busquem altemativas e soluyoes para as questoes que 

vivenciamos cotidianamente. Urn dos grandes desafios que precisamos romper para atender 

esse requerimento e a formayao e atualizayio continuada do educador. 

11\ 
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Para entendermos tais desafios, inicialmente precisamos refletir que e indispensavel 

oferecer uma educa~o que privilegie a qualidade da atua~o de carla agente da sociedade 

que pretendemos formar. Temos que refletir a pratica pedag6gica do educador do Ensino 

Fundamental, principalmente das series iniciais, bern como daqueles que atuam no Ensino 

Medio e em especial dos que atuam no Ensino Superior. E para este ultimo levanto uma 

pergunta: Temos valorizado e viabilizado a pesquisa, a atualiza~o, de modo satisfat6rio, 

aqueles que sao formadores dos futuros profissionais que receberemos? 

uCom freqiiencia cada vez maior, OS jornais noticiam resultados de pesquisas 
que evidenciam uma das maiores preocupar;oes dos brasileiros: Q 

desemprego. E a crise, episodica, para os que tem boa escolarizar;ao, toma
se cr6nica, perene para aque/es que a nao tem. Mais recentemente, a amear;a 
tem crescido mesmo para os cidadaos com uma esco/arizar;ao tida 
tradiciona/mente como boa,. 20 

Eo papel da escola? Como pode ajudar a resolver a crise? 

Com o sistema de comunica~ao carla vez mais avan~do e a implanta~o da 

informatica, as necessidades do mercado de trabalho modificam-se rapidamente, exigindo 

mudan~s e que os profissionais .adquiram habilidades, que eapacitem-se, atualizem-se. E 
condi~o "sine qua non" oferecer uma educa~o reflexiva, que desenvolva a capacidade de 

aprendizagem dos educandos, para que possam enfrentar de forma responsavel os desafios 

do emprego e do trabalho, encarando a aprendizagem como urn processo continuo que 

ultrapasse a mera escolaridade, preconizando urn ensino que prepare para a competencia. 

Alguns olham a vida atraves de olhos negativos. Outros, ainda, sentem a falta do 

ninho em que viviam. La, nada faltava, nao se exigia esfor~, tudo chegava a boca sem essa 

busca incessante de melhoria de qualidade, de aprimoramento pessoal e de uma a~ao 

constante e efetiva para acompanhar a velocidade das mudan~. Mas, quem nio veneer a 

tenta~io do ninho, jamais aprendera a voar. 

E como enfrentar este desafio? 

uo mundo apresenta dois caminhos claros a nossa frente: num deles parece 
estarmos incapacitados de segurar o mundo que rola sobre nos com todo seu 
peso, retratado na necessidade constante de aprimoramento, atualizar;iio, 
buscas para enfrentar a velocidade do tempo; o outro oferece-nos a 
oportunidade de enfrentar com a nossa inte/igencia, nossas forr;as jiSicas e 
intelectuais, nossa inteligencia emocional, as dificuldades da vida 
profissional. Eis os dois caminhos. 

II 
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Nossa tarefa sera mostrar que temos forfas para en.frentar essas situafoes, 
supera-las e encontrar a felicidade e realizafiio em nosso traha/ho ". 21 

Entretanto, se nos sentimos incapazes de enfrentar e percorrer os caminhos 

sugeridos por Wemeck, sejamos fortalecidos a alcan~ os objetivos da competencia no que 

diz o ap6stolo Paulo: "Se, porem, alguem de v6s necessita de sabedoria, peya-a a Deus, que 

a todos eta liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-a concedida". 22 

Sao muitos os desafios que enfrentamos, mas lembrem-se: "0 rio atinge seus 

objetivos porque aprendeu a contomar obstaculos". (Lao Tse) 

Fomos chamados por Deus para realizarmos urn trabalho muito especial, o de 

educar. Estamos nos cumprindo a missao? 

3.2 ReOetindo os Valores 

Temos enfatizado por mais de um se~lo o grande objetivo da Educ~o Adventista, 

que e passar os seus valores aos educandos, seguindo a orienta~io divina de Deuteronomio 

6:4 a9: 

uouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, e o unico Senhor. Amaras, pois, o 
Senhor, Teu Deus, de todo o teu corafliO, de toda a tua alma e de toda a tua 
forfa. Estas pa/avras que, hoje, te ordeno estarao no teu corafao; tu as 
inculcartis a teus filhos, e de/as falartis assentado em tua casa, e andando 
pe/o caminho, e ao deitar-te, e ao /evantar-te. Tamhem as atartis como sinal 
na tua mao, e te seriio por frontal entre os olhos. E as escreveras nos umhrais 
de tua casa e nas tuas portas "'. 23 

· 

Dr. Becerra escreveu que 

"todos nos gostariamos de ver os alunos, colocados sob nossa injluencia, 
desenvolverem uma fe madura e um sistema de valores que incluisse 
compromissos com Jesus Cristo, com Sua Palavra, com a lgreja Adventista e 
com um estilo de vida que rejletisse os principios do Reino dos Ceus. 
Conhecemos as metas, o produto final ideal de nosso sistema educacional, 
mas como chegar Ia? Como adolescentes e jovens desenvolvem um 
comprometimento e um sistema de valores digno que suportarao as pressoes 
que virao contra e/es? Quanto melhor entendermos o processo de forma¢o 
de valores, melhor poderemos esco/her as estrategias mais apropriadas para 
cooperarmos com este processo ". 24 

A preocupa~io na forma~io de valores eticos, hoje e sensivel em qualquer 

sociedade. Uma pesquisa realizada nos E.U.A revelou que independente do grupo etnico ao 
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qual pertenciam, 95% dos entrevistados gostariam que a escola publica ensinasse valores 

como honestidade e a importincia de dizer sempre a verdade, sem doutrinar, e que fossem 

realizadas atividades concretas e metodos deveriam ser criados. 

Gary Heusel escreve que "nio basta repetir palavras vazias, se a pessoa nio sente 

como esses conceitos sio importantes e fazer a diferen~a em seu proprio cotidiano". 

E nos professores cristios no relacionamento cotidiano com OS alunos e evidente 

que devemos ensinar-lhes as nossas cren~as e valores, independente da disciplina que 

ensinarmos. 

A pratica escolar perpassa a vida das pessoas, da inrancia a maturidade, deixando 

marca indelevel na personalidade de cada um, portanto, os valores devem ser hem 

visualizados e estabelecidos, pois contribuirio no processo da forma~io do aluno. 

0 Dr. Humberto Rasi cita que a experiencia docente indica que os valores podem 

ser transmitidos de tr~s maneiras: 

"I. Os val ores se exemplificam mediante modelos humanos atrativos e rela~oes 

interpessoais positivas num contexto que exemplitica a gra~ divina. 

2. Os valores se comunicam atraves do dia.Iogo racional, leituras apropriadas, a 

reflexio pessoal e a discussio dirigida. 

3. Os val ores se internalizam mediante um cometimento pessoal, sua expressio 

verbal ou artistica e sua aplica~o pratica na experiencia pessoal". 25 

~~como educadores cristaos, nossa tarefa s_e tomou mais dificil porque a 
sociedade contempordnea oferece poucos modelos nobres e muitos modelos 
que exemplificam uma conduta egoista. Pensemos por exemplo, nos 
esportistas projissionais, atores e atrizes cinematogrt{/icos, lideres politicos 
ou cantores de nnlsica popular que os meios de comunicafao nos oferecem 
como exemplos. Quais sao os va/ores que exemplificam? Hedonismo, 
desenfreio, materialismo, ostentafllo, niilismo ... "26 

Complementando o pensamento do Dr. Rasi oeste item especificamente, ressalto a 

desestrutur~ da familia, que por fatores diversos deixou de ser o sustentacula na 

transmissio do exemplo de valores eticos, morais e religiosas, perdendo o dominio dos 

limites de seus filhos cujo pre~o alto temos que pagar como Escola Crista. A familia 

tradicionalmente foote principal de forma~io de valores, esta repassando as escolas e aos 

meios de comunica~o. 
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I~ami Tiba cita: "Como educadores nio podemos nos esquivar a tarefa de apontar os 

limites necessarios para que os jovens se desenvolvam bern e consigam se situar no 

mundo".27 

0 Dr. Rasi enfatiza que "e neste contexto onde os professores oferecem modelos de 

conduta etica para que os estudantes avaliem, imitem ou rejeitem"28 e complemento com o 

pensamento de Goethe bern interessante. "0 comportamento e urn espelho no qual cada 

pessoa exibe sua propria imagem". (Johann Wolfgang Von Goethe). 

Considerando outra maneira de transmitir valores, ainda citado por Dr. Rasi. 

"0 testemunho pessoal de um mestre respeitado que expressa com 
naturalidade suas convicfoes religiosas, exerce uma poderosa injluencia 
sobre os estudantes. Esta conjissao pilblica de fe pode ser apropriada em um 
momento oportuno na aula, mas resulta memoravel no contexto de atividades 
co-cu"iculares, tais como o traba/ho compartilhado ... Para o educador 
cristiio que sabe criar a atmosfera adequada... para que o aluno possa 
expressar sem temor suas perguntas, dUvidas, preocupafoes e convicfoes. 
Jsto requer sabedoria e tato por parte do professor, porque pode sentir 
incomodo ao ouvir que os estudantes questionavam em classe as crenfas ou 
os valores que ele mesmo sustenta. Nao obstante, este dialogo jraco e 
necesstirio para ajudar os jovens ·a desenvolver convic~oes que lhes 
permitirao manter-se firmes no futuro ante o questionamento hostil, a pressao 
dos companheiros, a oposifao, o ridiculo e mesmo a persegui¢o ". 29 

Conclui-se que os estudantes, na sua maioria, nio formam mais seus valores pela 

a~io direta da familia, mas por inumeras outras fontes, difusas e ate mesmo contradit6rias, 

geradas pelas circunstincias do mundo moderno. Cabe a Educa~io Adventista cada vez 

mais, o papel decisivo nesse processo educativo, concedendo oportunidade aos estudantes 

de expressar suas convic~oes atraves dos dons que Deus lhes outorgou, dando-lhes abertura 

a aplicavao pratica dos seus valores. 

A nossa responsabilidade como educadores cristios em transmitir valores esta bern 

clara na ci~ do Professor Ritter. ''No caso da Edu~o Adventista conhecer bern os 

seus valores, sustenta-los e de fato conseguir passa-los aos estudantes, e o seu grande 

valor''.30 
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4. Estrategias da Coordenacio Pedagogica na Integracao da Fe e 

Aprendizagem 

Embora a Supervisao Escolar da Educa~ Adventista tenha a sua a~ ampliada, 

associando os valores biblicos ao programa curricular, ainda sentimos a necessidade de ser 

intensificadas a~es pedag6gicas visando urn processo de Integra~ao Fe 

Ensino/ Aprendizagem nos projetos pedag6gicos. 

Nas a~es propostas pudemos divisar, entre outros, elucidar aos docentes as 

diferentes estrategias que venham viabilizar o processo da Integra~ nas disciplinas 

oferecidas ao Iongo do curso. 

Deve-se buscar estrategias que venham facilitar a compreensao e a rela~ao das 

verdades biblicas com as disciplinas ministradas e que possa ter urn significado no processo 

formador do educando, auxiliando-o para urn desenvolvimento pleno e integrado. 

Gaebelein, cita que "a educa~ao crista pode alcan~ a integr~o totalmente 

abarcante na verdade Deus" (p.8). Analisa tres componentes da integra~. 0 primeiro eo 

docent e. 

Quando ele ( o docente) se converte em cristio pela regenera~ao, no recebe 

instantaneamente uma cosmovisao completamente desenvolvida; recebe, sim, urn germem 

ou embriao. Assim como h8. crentes que crescem muito pouco ... assim tambem ha outros 

que quando se trata de desenvolver urn marco de referencia consistente, pennanecem como 

infantes. Por outro lado, outros realmente crescem. 

Urn segundo elemento e a integra~o da materia. Ele diz que algumas disciplinas 

sao mais dificeis de integrar do que outras. 

Como terceiro elemento vital na integra~ao, Gaebelein salienta a atmosfera escolar, 

uma atmosfera que se estende para mais alem da sala de aula. 

Ap6s essas considera~oes pergunta-se. Como suprir a necessidade que existe para 

intensificar a integra~ fe e aprendizagem nas escolas? Daremos algumas sugestoes que 

julgamos ser pertinente e pratica-las naturalmente. 

~ A primeira sugestao e que a cada ano no periodo reservado para o planejamento 

escolar, seja esclarecido aos professores como trabalhar a integra~ao da fe na sala de aula. 
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)> A segunda sugestao e fazer um plano mestre e que seja desenvolvido durante o 

periodo letivo com a particip~o de todos. 

)> A terceira sugestio e que essas aulas sejam de preferencia, dadas pela 

coordena~io pedag6gica do campo ou da unidade escolar, visto ser a pessoa mais 

interessada e responsavel pelo born desenvolvimento dos professores no processo 

ensino/aprendizagem. 

Sabemos que nio e uma tarefa facil, e sim um ttabalho academico arduo, que requer 

investiga~io, um born planejamento, acompanhamento ao Iongo do periodo letivo para nio 

perder de vista os resultados colhidos pela avalia~io que e o "feedback", onde aponta as 

falhas que deverao ser corrigidas. 

Deve-se ter o cuidado para nio perder de vista os objetivos da integra~io fe 

ensino/aprendizagem, nao torna-la superficial e artificial, no ata de simplesmente cumprir a 

tarefa para constar nos registros da escola. 

Para que haja a implementa~o sugerida no inicio dessas considera~oes, e 
detenninante o conhecimento e interesse do docente e que esteja convicto, seguro e 

incorpore o verdadeiro objetivo da educa~o Adventista. 

A Dra. Raquel Korniejczuk, sugere algumas recomend~es para implemen~io da 

integra~ da fe ensino/aprendizagem para os docentes do sistema educacional. 
11

}. Ja que 0 grau de implementa¢o do docente e primeiramente determinado 
pelo conhecimento e interesse do docente, e necessiuio que os docentes 
tenham interesse, habilidades e recu'rsos necesstirios para a implementafilO 
da integrafilo. Os administradores e assessores pedagogicos devem 
promover o p/anejamento da integrafilo a nivel de materia e prover ao 
mesmo tempo um seguimento a partir do sistema educacional. 
2. Os p/anejadores do sistema educaciona/ em todos os niveis da 

organizaflio devem desenvolver uma dec/ara¢o de .filosofia a um conjunto 
de objetivos c/aros. Materiais cun-iculares baseados em principios e valores 
biblicos podem ajudar a docentes a traduzir a fe em afilo. A/em disso, pode 
ser uti/ elaborar um perfil ideal tentativo de integrafilo para cada disciplina. · 
3. 0 sistema educativo pode planejar congressos regionais ou nacionais de 
integrafilo onde se promova o intercdmbio de ideias. Pode-se fazer o mesmo 
a nlvel de cada tnstituifllo. 
4. Os administradores precisam disseminar os objetivos da escola para que 
toda a comunidade educativa os conhefa. Os subordinados silo responsaveis 
por transladar esses objetivos e suas areas particulares. 
5. Os administradores e o sistema devem promover oportunidades aos 
docentes para que trabalhem em equipe sobre o tema da integrafaO. 
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6. Os docentes devem concentrar suas estrategias de integrafao em promover 
a participafao do a/uno no processo. Devem coordenar seus esforfOS com o 
prop6sito de prover uma cosmovisao coerente. 
7. 0 modelo desenvolvido neste estudo nao tem a intenfao de que seja 
utilizado em avaliafoes somat6rias. Mesmo assim, animo a docentes e 
administradores que utilizem o modelo como instrumento de auto-avaliafliO 
docente ... 
A implementafao da fe no ensino-aprendizado deve abarcar a todos aspectos 
do curriculo e envolver toda comunidade esco/ar e transcender a comunidade 
em geral ". 31 

Creio estar evidente que s6 atraves da pnitica da integra~ da fe, estaremos 

cumprindo a missao de educadores cristaos conduzindo alunos a tomarem decisao ao lado 

de Cristo, pois esta e a verdadeira obra da reden~ao. Firmando essas declara~oes, cito o Dr. 

Rasi que define: 

"A integrafao da fe com o ensinolaprendizagem e um processo intencional 
sistematico mediante o qual se enfocam todas as atividades educativas de 
uma instituifao a partir de uma perspectiva bib/ico-crista, a jim de que os 
alunos, ao completar seus estudos, hajam intemalizado voluntariamente uma 
visao da vida, o conhecimento, os valores e o destino que se centraliza em 
Cristo orientada para o servifo, motivada pelo amor e projetando-se para o 
reino etemo de Deus". 32 

Conclamo a que sigamos os caminhos ai tra~ados a fim de termos o privilegio do 

cumprimento da nossa missao de educadores Adventistas. 

5. Conclusio 

A Supervisao num contexte hist6rico teve a sua trajet6ria buscando alternativas que 

possibilitassem desenvolver urn trabalho coordenado. Que nio permanecesse a figura do 

inspetor tecmco, o fiscalizador e sim o cooperador, sentindo-se responsavel pelo 

desempenho satisfat6rio do professor no processo ensino/aprendizagem. Entretanto, este 

processo deve estar atrelado ao compromisso, a mensagem biblico-crista pregada pela 

Igreja, ancorada na missao, nos valores, numa cosmovisao crista implementando o 

curriculo, integrando na vida dos alunos. 

Com esta visio e que aconteceu o Coordenador Pedag6gico no Campo da Uniao 

Central Brasileira, por sugestio do grupo de coordenadores do Campo ha algum tempo 

atras. No ano de 2000, deu inicio ao trabalho especifico do coordenador pedag6gico, dando 
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tambem urn assessoramento do Diretor de Educa~ao, sendo esta Uniao a primeira a ter urn 

profissional da area em sua sede. 

0 trabalho e desenvolvido baseado na Filosofia Educacional Adventista, na 

Declara~ de Visio, Declara~o de Missao, nos objetivos e metas propostas tais como: 

I. Promover e conscientizar sobre os principios da verdadeira Educa~ao 

estabelecidos na Biblia e no Espirito de Profecia; 

2. Difundir atraves de todos os meios possiveis, a filosofia educacional adventista; 

3. Conscientizar a lideran~a das igrejas da necessidade de uma participa~o efetiva 

na Causa da Edu~o, a nivel de igreja local. Ter em media 1 Escola Fundamental por 

Distrito Pastoral. 

4. Promover a educa~o que desenvolve nos educandos urn carater semelhante ao 

de Cristo. 

5. Zelar pelo ensino das Escrituras Sagradas em todas as nossas Institui~oes 

Educativas. 

6. Promover a educa~o que leve os educandos a conhecer e cumprir os seus 

deveres civicos e sociais, inculcando-lhes o espirito em prol da causa de Deus e da Patria. 

7. Zelar pelo born nome das Institui\X)es Educativas Adventistas junto aos 6rgaos 

Legais do Govemo. 

8. Zelar para que o objetivo maior da Educa~ao Adventista seja alcan~ado nas 

Escolas - restaurar no Educando a imagem do Criador. 

9. Zelar pela saude dos alunos e professores, promovendo o equilibria mental, 

espiritual e fis!co dos mesmos atraves de campanhas, projetos e atividades que 

desenvolvam habitos salutares, atitudes corretas, ideias otimistas e alvos elevados. 

I 0. Investir no melhoramento das Unidades Escolares e de seus servidores para que 

o substrato fisico, pedag6gico e tecnico-educacional das mesmas seja compativel com a 

Filosofia Educacional Adventista, propiciando excelente nivel qualitative. 

II. Zelar para que se desenvolva nos educandos o conceito da dignidade do trabalho 

manual, conseguindo a sua participa~o ativa como meio de preparo para os deveres da 

vida diaria. 

I2. Dar apoio aos estudantes Universitarios, oferecendo-lhes subsidios para serem 

cristaos fieis. 
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13. Promover a forma~io dos jovens para servirem como missiomirios da IASD. 

14. Fomentar e orientar o estabelecimento de escolas fundamentais, colegios de 

Nivel Medio (Externatos e Intematos) e Institui~oes de Nivel Superior. 

15. Incentivar e apoiar a expansio dos Centros Universitarios Adventistas da UCB, 

e a possivel Universidade Adventista de Sao Paulo. 

16. Promover na maior amplitude possivel o atendimento do Ensino Fundamental 

Adventista a todo aluno adventista. 

17. Envolver o Sistema Educacional Adventista no programa mundial da Igreja 

(Missio Global), englobando todos em projetos missiomirios e servi~os it igreja e it 

comunidad e. 

5.1 Missio da Coordenacio Pedagogica da UCB 

A perspectiva do trabalho delineado, abrange a visita aos Campos, it sede e as 

unidades escolares, momentos em que serio analisados os seguintes aspectos explicitados: 

• 0 desempenho do Plano de A~io Quadrienal proposto. 

• Forma~o do Corpo Docente, projetos de capacita~io e a participa~o em cursos 

de atualiza~ao. 

• Fe e Ensino na a~io cotidiana dos docentes. 

• A utiliza~io dos livros didaticos, editados pela Casa Publicadora Brasileira, 

corroborando com os votos ja tornados pela UCB e DSA. 

• Acompanhamento da atua~io dos profissionais dos servi~s de Coordena~ao 

Pedag6gica e Educacional (SOP - SOE). 

• Estrutura e Funcionamento dos laborat6rios da Area de Ciencias da Natureza, dos 

Laborat6rios de Informatica e o uso dos recursos didaticos disponiveis. 

• Forma~o e atu~io da Educa~io Religiosa nas unidades escolares e comunidade. 

• Verifica~io das Bibliotecas como centros culturais das leituras e pesquisas, 

observando a harmonia com a Filosofia Adventista. 

• Acompanhamento e exeqiiibilidade dos Regimentos e Regulamentos Escolares e 

participa~io em eventuais emendas elou altera~es em conformidade com as diretrizes 

govemamentais. 
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• Reunioes Pedag6gicas. 

• Encontros de varios segmentos da area de Educa~o. 

• Planejamento Geral Pedag6gico. 

• Participa~ao e coordena~ao em avalia~es de colegios explicitados. 

• Palestras. 

• Acompanhar aquisi~ de livros da CPB - Verifi~o permanente. 

Em visita as unidades escolares sao pontuados alguns itens que poderao ser 

analisados na ficha anexa. 

0 Coordenador Pedag6gico ao desenvolver o seu trabalho no Campo, enfrenta 

alguns desafios, mas podeni alimentar-se e buscar for~as e inspir~o nas Escrituras 

Sagradas, quando Deus disse a Josue: 

"Sejaforte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a Lei 
· que o meu servo Moises /he deu. Nao se desvie de/a em nada e voce terti 
sucesso em qualquer Iugar para onde for. Fales sempre do que estti escrito no 
Livro da Lei. Estude esse livro dia e noite e se esjorce para viver de acordo 
com tudo. o que estti escrito nele. Se fizer isso, tudo /he co"erti hem, e voce 
terti o sucesso. Lembre da minha ordem: 'Seja forte e corajoso! Nao fique 
desanirnatit?, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com voce em qualquer 
Iugar para onde voce for!'" (Josue 1:7-9, BLH) 
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Atribuicoes do Supervisor 

ORIENTADOR I 
• Programas 'I 

• Plan~jam~nto 
• Atividadcs extraclassc 1' 

• Escolha de li vros 

ESTIMULADOR 
• Criati vida de 
• Pesquisa 
• Atualiza~do 
• Coopera~ao 
• Valoriza~iio 
• Rcspcito 

COORDENADOR 
• Atividades curricularcs 
• Dcscmpcnho pcdagogico 
• Resolur;ao de problemas 

ESPECIALISTAS ELO DE LIGACAO 
ENTRE. 

• Escola ~ ATIVIDADES DO ~- : ~~~culo c prognunas 

SUPER V f S 0 R • Tccnicas c mctodos 
• Rccursos didaticos 

• Dirc\ao 
• Profcssorcs 

FORNECEDOR 

• Materiais didaticos 
• Rccursos pedagogicos 
• Informa~ocs tecnicas e 

pcssoais 

I 

J 
I 
! 

MODIFICADOR 

• Em busca de qualidadc 
de cnsino 

1..-·----~···--·-"•0"oVO•~~---··-----~ 

AVALIADOR 
• Atividades pcdagogicas 
• Amllisc de problemas 
• Trabalho pedagogico 
• Objetivos propostos 
.currtculo 
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UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IASD 
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 

COORDENA<;AO PEDAGOGICA 

RELATORIO DE VISITACAO 

UCB- 0510212002 

Unidade Escolar: ----------------N° Alunos: ___ Campo: __ _ 
Diretor: Data: _____ _ 

Coordenadoras: ______________________________ _ 

ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS 

1. Plano de A~o Quadrienal 

2. Projetos de Fonna~o 
Continuada dos Profs. 

3. Fe e Ensino e Curso de Leitura 
na A~ Docente 

4. Uvro Didatico 

5. Educa~o Religiosa 

6. Metodos e Tecnicas Utilizados 

7. Atua~o do SOP 

8. Atu~o do SOE 

9. Biblioteca 

10. Recursos Didaticos 

11. laborat6rio - Ciencias da 
Natureza 

12. Laborat6rio -lnfonnatica 

13. Apresenta~o Visual do 
Pessoal 

CONGRATULACOES: ___________________________________________ _ 

RECOMENDACOES: ____________________________________________ _ 

Diretor Assist. Coord. Pedag6gica Depto. Coord. Pedag6gico do Campo 
Educa9a0 UCB 


