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0 ENSINO DA ETICA NUMA PERSPECTIV A CRISTA: UMA EXPERIENCIA 

OBSERVADA NA FACULDADE ADVENTISTA PARANAENSE 

Introdu~io 

"E os teus ouvidos ouvirao a palavra do que esta 
por detras de ti, dizendo: Este e o caminho, andai 
nele, sem vos desviardes nem para a dire ita nem 
para a esquerda. " (Is.30:21) 

0 seguinte trabalho tern por prop6sito estudar o ensino da etica no contexto das 

institui~oes adventistas de ensino superior. Visa conhecer seus principios gerais e implica~oes na 

atualidade, alem de buscar a essencia da etic~· na nossa vida pratica. Tambem tern o objetivo de 

· apresentar diretrizes norteadoras para a a~ao docente nessa disciplina, possibilitando, assim, a 

integra~ao dos principios cristaos a vida do educando e ao seu futuro profissional. 

A importancia do presente trabalho deve-se inicialmente ao fato de nao existir ainda, no 

contexto brasileiro, urn material sistematizado especifico sobre o ensino da etica em institui~es 

Adventistas de Ensino Superior. Entretanto, a principal justificativa para faze-lo eo fato de que 

essa disciplina constitui-se urn poderoso meio de integra~ao da fee ensino-aprendizagem no nivel 

superior, dadas as suas peculiaridades e inevitaveis abordagens a religiao no estudo da mesma. 

Esta caracteristica especial possibilita a a~o interdisciplinar de uma forma mais eficiente. 

0 estudo aqui desenvolvido nao se propae a esgotar o assunto, dada sua amplitude, mas 

introduzi-lo e apresentar uma proposta que possibilite sua aplica~ao em contextos semelhantes 

aquele no qual foi utilizada inicialmente. 

A tim de situar o leitor, inicialmente sao apresentados aspectos hist6ricos d~ tema, 

seguidos de uma revisao te6rica, o que e feito apenas de forma introdut6ria. Em seguida sao 

apresentados e discutidos aspectos pn\ticos do mesmo. 
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0 termo etica e aqui tratado a partir dos curriculos oficiais. Quando utilizado de forma 

mais especifica, aplicado ao contexto denominacional, sao utilizados os termos Etica Crista, ou 

Etica Adventista. 

1 - Defini~io 

Etica e a teoria ou ciencia do comportamento moral dos homens em sociedade. E a ciencia 

da moral, de uma esfera do comportamento humano. Como ciencia parte de certo tipo de fatos 

visando descobrir-lhes os principios gerais. Tern o objetivo de examinar o aspecto moral da 

natureza e comportamento humanos, para clarificar temas sobre os dilemas humanos, facilitando 

a forma~ao do carater. 1 

A moral e uma ciencia viva, cujo objetivo e dirigir e encaminhar a conduta humana. 

Porem, a vida humana, em seu desenvolvimento, descobre a cada dia situa~oes novas, as quais a 

moral deve dar uma resposta, assinalar uma orienta~ao. Nao se trata de fazer uma nova moral. 

Trata-se de aplicar principios, que sao etemos como as essencias, a problemas e situa~oes novas e 

nao raras vezes, corrigir perspectivas erroneas ou excessivamente estreitas, que se tomam 

inoperantes. 2 

0 ensino convencional, ou secular, desse tema tern por objetivo levar o aluno ao estudo 

dos fatos particulares, no seu contexto maior a fim de extrair principios gerais aplicaveis a vida 

oeste mundo e, mais especificamente a pratica profissional. A questao, porem, e mais ampla do 

ponto de vista espiritual. E. White3 afirma: 

"0 mundo nao necessita tanto de homens de grande intelecto, como de nobre 
caniter. Necessita de homens em quem a habilidade e dirigida por principios 
fi 

, 
rmes. 

Na cosmovisao biblica, a vida presente tern urn prop6sito: a constru~o de urn carater a 
semelhan~a de Cristo, mediante nosso relacionamento com Ele. Tao alto quanto este alvo sao os 

principios que ele encerra. Logo, o ensino da etica deve propor-se a desenvolver habilidades e 

competencias que deverao ser regidas por principios derivados da revela~ao de Deus. Dessa 

forma, o educando e futuro profissional tera uma vida pessoal, social e profissional baseada em 

uma etica superior: a etica dos filhos de Deus, assim referida por E. White4
: 

2 
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"A etica incu/cada pelo evangelho nao reconhece outra norma que nao a perjeifao da 
mente e da vontade de Deus. Todos os justos atributos do caniter residem em Deus 
como um todo harmonioso e perfeito. Todo aquele que recebe a Cristo como seu 
Salvador pessoal tem o privilegio de possuir esses atributos. Esta e a ciencia de 
santidade. " 

A etica crista, portanto, e a conformidade com a vontade de Deus, resultante da aceita~ao 

de Cristo em nossa vida. 

2 - Etica e Filosofia 

Ao ser definida como urn conjunto sistematico de conhecimentos racionais e objetivos a, 

respeito do comportamento humano moral, a etica se nos apresenta como urn objeto especifico 

que se pretende estudar cientificamente. 

A favor desta posi~ao se propoem varios argumentos de importincia desigual, que 

conduzem it nega~ao do carater cientifico e independente da etica. A etica e entao apresentada 

como uma parte de uma filosofia especulativa, isto e, construida sem levar em conta a ciencia e a 

vida real. s Os resultados de uma etica tal podem ser vistos pelos exemplos da hist6ria, tanto na 

civiliza~ao helenistica quanto na romana. Os excessos desses ultimos sao mais sinalizadores. 

3 - Etica e as outras Ciencias 

A etica se relaciona com outras ciencias que, sob ingulos diversos, estudam as rela~oes e 

o comportamento dos homens em sociedade e proporcionam dados e conclusoes que contribuem 

para esclarecer o tipo peculiar de comportamento humano que e o moral. 

Os agentes morais, em primeiro Iugar, sao individuos concretes que fazem parte de uma 

comunidade. Seus atos sao marais somente se considerados nas suas rela~oes com os outros; 

contudo, sempre apresentam urn aspecto subjetivo, intemo, psiquico constituido de motivos, 

impulsos, atividade da consciencia que se propoe fins, seleciona meios, escolhe entre diversas 

altemativas, formula juizos de aprova~o ou desaprova~o, etc. 

A etica se relaciona estreitamente com as ciencias do homem, ou as ciencias sociais, dado 

que o comportamento moral nao e outra coisa senao uma forma especifica do comportamento do 

homem, que se manifesta em diversos pianos: psicol6gico, social, pratico utilitario, juridico, 

3 
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religioso ou estetico. Mas a rela~ao da etica com outras ciencias humanas ou sociais, baseada na 

intima rela~ao das diferentes formas de comportamento humano, nao nos deve fazer esquecer o 

seu objeto especifico, proprio, enquanto ciencia do comportamento moral. 

Este relacionamento estreito entre a etica e as ciencias humanas indicam sua importancia 

como agente de integra~ao, facilitando inclusive o dialogo religioso em sua abordagem. 

4 - Etica e Historia 

As DOUTRINAS ETICAS fundamentais nascem e se desenvolvem em diferentes epocas 

e sociedades como respostas aos problemas basicos apresentados pelas rela~oes entre os homens, 

e, em particular, pelo seu comportamento moral efetivo. Por isto, existe uma estreita vinculayao 

entre os conceitos morais e a realidade humana, social, sujeita historicamente a mudan~a. Por 

conseguinte, as doutrinas eticas nao podem ser consideradas isoladamente, mas dentro de urn 

processo de mudan~a e de sucessao que constitui propriamente a sua hist6ria. Etica e hist6ria, 

portanto relacionam-se duplamente: a) com a· vida social e, dentro desta, com as morais concretas 

que sao urn dos seus aspectos; b) com a sua hist6ria propria, ja que cada doutrina esta em 

conexao com as anteriores (tomando posi~ao contra elas ou integrando alguns problemas e 

solu~oes precedentes ), ou com as doutrinas posteriores (prolongando-se ou enriquecendo-se 

nelas). 

4.1- Etica Grega 

Os problemas eticos sao objeto de uma aten~ao especial na filosofia grega exatamente 

quando se democratiza a vida politica da antiga Grecia e particularmente de Atenas. Ao 

naturalismo dos fil6sofos do primeiro periodo ( os pre-socraticos ), sucede uma preocupa~ao com 

os problemas do homem, e, sobretudo, com os problemas politicos e morais. As novas condi~oes 

que se apresentam no seculo V (a. n. e.) em muitas cidades gregas e especial mente em Atenas 

com o triunfo da democracia escravista sobre o dominio da velha aristocracia, com a 

democratizayao da vida politica, com a criayao de novas instituiyoes eletivas e com o 

desenvolvimento de uma intensa vida publica, deram origem a filosofia politica e moral. 

4 
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As ideias de Socrates, Platao e Arist6teles oeste campo estao relacionadas com a 

existencia de uma comunidade democratica limitada e local ( o Estado - cidade ou polis), ao passo 

que a filosofia dos est6icos e dos epicuristas surge quando este tipo de organiza~ao social ja 

caducou e a rela~ao entre o individuo e a comunidade se apresenta em outros termos. 

4.2- Etica Judaico-cristi 

Deus se comunica com o homem desde o inicio da cria~ao. Entretanto, desde a entrada do 

pecado, tal comunica~o foi prejudicada, exigindo de Deus uma estrategia diferenciada para 

comunicar-se com o homem. Sua revela~o nao podia mais ser direta, do contrilrio o homem 

pecador nao subsistiria. Ao inves de revelar-se dessa forma, passou Deus a revelar-se atraves de 

visoes e sonhos a pessoas especiais, os profetas, atraves das obras da natureza e atraves da 

pessoa de Jesu~ Cristo, Sua maior revela~ao. 

Dessas tres revela~es podemos compreender os principios contidos na Etica Judaico

crista. 0 contexto em que o povo de Deus viveu, ao Iongo de sua hist6ria, foi . de muita 

intolerancia e contradi~es quanto aos seus principios. Seus vizinhos eram pagaos e defendiam 

uma etica segundo suas cren~as. Deus, contudo lhes chamara para serem povo sagrado, 

proclamadores da verdade e, como tal, deveriam revelar em sua vida os principios superiores do 

reino que aguardavam. Isso pode ser visto atraves das afirma~oes de Deus quando no concerto do 

Sinai: 

"Porque tu es povo santo ao Senhor teu Deus: o Senhor teu Deus te escolheu, para 
que lhes josses o Seu povo proprio, de todos os povos que lui sobre a 
terra ... Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos e os juizos que hoje te mando 
cumprir. "(Dt 7:6, 11) 

Os principios do reino de Deus eram revelados por Ele mesmo aos profetas. Por esses 

principios deveria Seu povo viver. Essa experiencia seria resultado do relacionamento com Ele, 

como Criador e Salvador. Antes de oferecer os mandamentos que seriam a base de Seu reino, 

Deus lembrou Seu povo a liberta~o que lhes proporcionara: 

"Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,da casa da servidlio. "(Ex 

20:2) 
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0 carater do povo de Deus e resultado do que Deus fez e faz por ele. A liberta~io 

proporcionada por Ele e que lhes possibilita viver uma nova vida, em harmonia com a Sua Lei. 

No concerto Deus tomou a iniciativa. Sua gra~a liberta da culpa, e a mesma gra~a habilita a 

obediencia, como fiuto natural da comunhao com Deus. Jesus ratificou essa verdade quando 

dirigiu-se aos pecadores de seus dias, confusos com as distor~es da religiio judaica daquela 

epoca. Com Maria Madalena, por exemplo, Ele perdoou, chamou o pecado pelo nome, mas 

restaurou a confian~a e a possibilidade de recome~ar dizendo-lhe: 

"Nem Eu tao pouco te conde no; vai, e nao peques mais. "(Jo 8:11) 

Assim, a gra~ vern antes da Lei, no sentido de que Deus restaura no homem o desejo de 

voltar aos Seus caminhos, e tambem o habilita para tanto. Como fiuto natural da comunhio com 

Deus, os principios de Seu reino serao vistos nos atos de justi~ de Seus filhos, como afirmou 

Jesus: 

"Eu sou a videira, vos os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dit 
muitofruto; porque semMim-nadapodeisfazer. "(Jo 15:5) 

Os principios morais ensinados na Biblia permitiram ao povo de Deus perpertuar-se ao 

Iongo da hist6ria, e resistir mesmo as mais fortes influencias seculares e pagas. 0 senso da 

presen~ de Deus e da missio que possuem como seguidores Seus fizeram a diferen~a em suas 

vidas, a ponto de poderem afirmar, como Paulo: 

"0 nosso desejo e jazer o que e honesto, nao somente diante do Senhor, mas 
tambem diante das pessoas. "(II Cor. 8:21) 

4.2 - Etica Crista Medieval 

Quando o cristianismo se elevou sobre as ruinas da sociedade antiga; depois de uma longa 

e sofrida luta, transformou-se na religiao oficial de Roma ( sec. IV ) e impos o seu dominio 

durante dez seculos. 

Nesta sociedade, caracterizada tambem pela sua profunda fragmenta~o economica e 

politica, devida a existencia de uma multidio de feudos, a religiao garante uma certa unidade 

6 
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social, porque a politica esta na dependencia dela e a lgreja como institui~ao que vela pela 

defesa da religiao exerce plenamente urn poder espiritual e monopoliza toda a vida intelectual. A 

moral concreta efetiva, e a etica como doutrina moral estao impregnadas, tambem, de urn 

conteudo religioso que encontramos em todas as manifesta~oes da vida medieval. 

A etica crista medieval nao condena esta desigualdade social e chega, inclusive, a 

justifica-la. A igualdade e a justi~a sao transferidas para urn mundo ideal, enquanto aqui se 

mantem e se sanciona a desigualdade social. Significa isso, talvez, que a mensagem crista carecia 

de efetividade e cumpria somente uma fun~ao social justificativa? 0 problema deve ser 

enfrentado de uma maneira nao abstrata, mas no quadro das condi~oes hist6rico-sociais de seu 

tempo. E, considerando estas, nao se pode dar uma resposta simplista. 

A mensagem crista tinha urn profunda conteudo moral na Idade Media, isto e, quando era 

completamente ilus6rio e ut6pico propor-se a realiza~ao de uma igualdade real de todos os 

homens. Paradoxalmente, atraves de uma visao distorcida dos principios religiosos, a 

humanidade foi privada de seu maior direito: a liberdade. 

A igreja crista medieval m~tinha, portanto, uma domina~ao que pouco diferia de seus 

antigos opressores. Sua etica era oposta aos seus desideratos. 

4.3- A Etica Antropocentrica do Mundo Modemo 

Entendemos por moderna a etica dominante desde 0 seculo XVI ate OS come~os do seculo 

XIX. Podemos destacar a sua tendencia antropocentrica - em contraste com a etica teocentrica e 

teol6gica da Idade Media - que atinge o seu ponto culminante na etica de Kant. 

A etica moderna se cultiva na nova sociedade que sucede a sociedade feudal da Idade 

Media e se caracteriza por uma serie de mudan~as em todas as ordens. Na economica, 

incrementam-se consideravelmente as for~ produtivas em rel~o com o desenvolvimento 

cientifico que se concretiza na constitui~o da ciencia modema (Galileu e Newton) e se 

desenvolvem as rela~oes capitalistas de produ~; na ordem social, se fortalece uma nova classe 

social a burguesia que se preocupa com estender o seu poder economico e luta para impor a sua 

hegemonia politica atraves de uma serie de revolu~oes (na Rolanda, Inglaterra e Fran~); no 

plano estatal, desaparece a fragmenta~ao da sociedade feudal com a sua multidao de pequenos 

Estados e se criam os grandes Estados modernos, Unicos e centralizados. E preciso assinalar, 
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contudo, que esta transforrna~ao social nao possui urn carater uniforme e que com ela coexiste o 

atraso politico e economico de outros paises (como Alemanha e ltalia), que somente no seculo 

XIX conseguem realizar a sua unidade nacional. 

Na ordem espiritual, a religHio deixa de ser a forma ideologica dominante e a lgreja 

Catolica perde a sua fun~ao de guia. Verificam-se os movimentos de reforma, que destroem a 

unidade crista medieval. Na nova sociedade, consolida-se urn processo de separa~ao daquilo que 

a Idade Media unira: a) a razao separa-se da fe (a filosofia, da teologia); b) a na~reza, de Deus (e 

as ciencias naturais, dos pressupostos teologicos ); c) o Estado, da Igreja; e d) o homem, de Deus. 

0 homem adquire urn valor pessoal, nao so como ser espiritual, mas tambem como ser 

corp6reo, sensivel, e nao so como ser dotado de razao, mas tambem de vontade. Sua natureza nao 

somente se revela na contempla~ao, mas tambem na a~ao. 0 homem afirma o seu valor em todos 

os campos: na ciencia (pondo-a a servi~o de suas necessidades humanas ); na natureza 

(considerando-a como objeto de transforrna~ao ou produ~ao humana); na arte (representando 

tudo inclusive as virgens com olhos humanos). 

0 homem aparece, portanto, no centro da politica, da arte e tambem da moral. Ao se 

transferir o centro de Deus para o homem, este acabara por apresentar-se como o absoluto, ou 

como o criador ou legislador em diferentes dominios, incluindo nestes a moral. 

A etica de Kant e a mais perfeita expressao da etica modema, razao pela qual nos 

referimos de preferencia a ela, mesmo que sucintamente, visando situa-la pela mudan~a decisiva 

que representa dentro da evolu~ao do pensamento etico que culminara na nossa epoca. 

4.4 - A Etica Contemporinea 

lncluimos na etica contemporinea nao so as doutrinas eticas atuais, mas tambem aquelas 

que, embora tenham surgido no seculo XIX, continuam exercendo o seu influxo em nossos dias. 

Tal e o caso das ideias de Kierkegaard, Stimer ou Marx. 

As doutrinas eticas posteriores a Kant e a Hegel surgem num mundo social que, depois da 

Revolu~ao de 1789, nao s6 conheceu a instaura~ao de uma ordem social que se apresenta 

conforme a natureza racional do homem, mas tambem uma sociedade na qual afloram e se 

agu~ as contradi~oes profundas que explodirao nas revolu~oes sociais do seculo passado e do 

present e. 
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No plano filosofico, a etica contemporanea se apresenta em suas origens como uma 

rea~ao contra o fonnalismo e o racionalismo abstrato kantiano. 

Desde Hegel ate os nossos dias, o pensamento etico tambem reage: 

a) contra o fonnalismo e o universalismo abstrato e em favor do homem concreto (o 

individuo, para Kierkegaard e para o existencialismo atual; o homem social, para Marx.); 

b) contra o racionalismo absoluto e em favor do reconhecimento do irracional no 

comportamento humano (Kierkegaard, o existencialismo, o paganismo e a psicanalise); 

c) contra a fundamenta~o transcendente (metafisica) da etica e em favor da procura da 

sua origem no proprio homem (em geral, todas as doutrinas que examinamos, e, com urn acento 

particular, a etica de inspira~o analitic~ a qual, para subtrair-se a qualquer metafisic~ refugia-se 

na analise da linguagem moral). 

A etica do mundo p6s-modemo traz de volta o relativismo com nuan~as muito 

particulares. No afastamento de Deus o homem nao encontra referenciais. Ele mesmo tomou-se 

seu norte, encontrando apenas incertezas e colhendo sofrimento e solidao. 

4.5 - Etica e Religiio 

Pode-se concluir, atraves do estudo feito ate aqui, que a etica foi altamente influenciada 

pela religiao, derivando-se dela em alguns momentos, e em outros confundindo-se com ela. 

Desse extrema chegamos a outro, no qual se busca o sentido da etica no proprio homem, 

tomando-se este o padrao da mesma. Esse fato deve-se principalmente a rea~ao do homem aos 

excessos da lgrej~ como tambem a sua condi~ao de miseri~ principalmente pelas guerras e 

outras fonnas de domina~o. Weber6 menciona a supervaloriza~ao da ciencia e o decorrente 

vazio existencial que se seguiu. 

Se houve urn tempo em que Etica e Religiao merecessem relevanci~ esse e o tempo. 0 

seculo passado e o inicio desse foram marcados por excessos e conflitos armadas ocasionados 

principalmente por motivos religiosos. E sintomatico e paradoxal que, em nome da religiao, que 

se propoe reatar o relacionamento entre o homem e Deus, se cometa tamanha atrocidade, como o 

sacrificio de vidas humanas. Em meio a tantas incoerencias e desiderates difusos, as novas 

gera~oes encontram-se desnorteadas, em busca de urn parimetro definido e concreto. 

9 
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0 ensino da etica implica, em certo sentido, no estudo da religiao e suas influencias na 

sociedade. Alem dessa analise em termos de hist6ria, ha a necessidade de se faze-la em termos 

praticos, existenciais e espirituais. Tal visao e apresentada na Biblia atraves dos atos de Deus na 

vida de homens e mulheres que se submeteram a Sua direyao. E. White7 se refere a isso dizendo 

da Biblia: 

"Apresenta muitos no_bres exemplos de homens cujo cartiter foi jormado sob direfaO 
divina; homens cuja vida foi uma benfaO a seus semelhantes, e que estiveram no 
mundo como representantes de Deus. " 

A vida de Jose, Daniel, Moises, Elias e Paulo demonstram como a religiao e a etica 

caminham juntos positivamente. Mesmo vivendo em ambientes hostis a seus principios, 

mantiveram-se do lado de Deus e influenciaram decisivamente a sociedade de seus dias. Suas 

vidas foram a maior revelayao de Deus aos seus contemporaneos. 

5 - Etica e lntegra~o Fe e Ensino-aprendizagem 

Como ja visto anteriormente, a integrayao fe e ensino encontra na Etica multiplas 

possibilidades sendo uma das disciplinas que melhor favorece esta pratica. A seguir, e 

apresentada uma proposta decorrente de uma experiencia realizada em instituiyao Adventista de 

Ensino Superior, que sera utilizada para exemplificar o metodo utilizado. 

5.1 - Intencionalidade 

As instituiyoes Educacionais Adventistas tern por prop6sito aproximar o educando de 

Cristo, levando-o a conhece-10, a fim de que possa fazer sua escolha pela vida etema, como 

apresenta o evangelho: 

"E a vida etema e esta: Que Te conhefam a Ti, o unico Deus verdadeiro e a Jesus 
Cristo a quem enviaste ". (Jo. 17: 3) 

Referindo-se a esta missao e metodo, E. White8 afirma o seguinte: 

10 
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"Todo o saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para 
onde quer que nos volvamos, seja para o mundo flsico, intelectua/ ou espiritual; no 
que quer que contemplemos, ajora a mancha do pecado, revela-se esse 
conhecimento. " 

0 Ensino da Etica, como todo o ramo do conhecimento humano, e nesse sentido, uma 

grande oportunidade para levar o educando ao conhecimento e contempla~ao de Deus. Na 

presente proposta, o primeiro passo foi procurar atuar de forma planejada, visando este alvo, 

havendo, portanto, intencionalidade .. Para tanto, o plano de curso foi elaborado visando integrar 

em cada t6pico, aspectos particulares que permitiriam a interdisciplinaridade atraves do ensino 

religioso como fator de integra~ao, promovendo o conhecimento de Deus. 

Urn aspecto relevante nesse processo foi o apoio da diretoria, o que muito contribuiu para a 

execu~o final do mesmo. Sem tal suporte, dificilmente seriam alcan~dos os resultados obtidos. 

5.2 - Conhecer os alunos 

Antes do primeiro contato com os alunos, e possivel obter dados a seu respeito, atraves 

da secretaria. Essas informa~oes sao importantes para o direcionamento nas aulas iniciais. Isto 

pode ser verificado na referida experiencia. 

Nas primeiras aulas foi possivel conhece-los mais. Para tanto, foram utilizados recursos 

ludicos, dinamicas, atividades de auto-exposi~ao (vivencias, produ~o de texto, desenhos 

projetivos etc). Pelo produto dessas atividades e tambem pela observa~o direta, foi possivel 

conhece-los e conigir possiveis distor~es do plano inicial adotado. 

De posse da nova impressao dos educandos, tomou-se mais viavel a elabora~ao final do 

planejamento. Verificou-se que havia tres categorias distintas de alunos de ambos os sexos: a) 

urn grupo de adolescentes ( 500/o ), com born conhecimento academico e relativa experiencia de 

vida; b) urn grupo de jovens maduros (30%), com medio conhecimento academico e mais 

experiencia de vida; c) urn grupo de pessoas de meia-idade (20% ), com men or conhecimento 

academico e muita experiencia de vida. 
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Categorias de alunos 

Adolescentes Jovens Maduros Adultos de Meia 
idade 

Grafico l 

Do total, 80% eram Adventistas e 20% eram nao Adventistas. Destes ultimos, a maioria 

era cat6lica, havendo ainda evangelicos e espiritualistas. 

Os dados obtidos das aulas iniciais sinalizaram ainda grande motiva<;ao para participa<;ao 

por parte do terceiro grupo, citado inicialmente. Apesar de seu conhecimento academico limitado 

(muitos estavam ha mais de I 0 anos sem frequentar escola regular), atraves de perguntas e 

considera<;:oes, participavam ativamente. Seu envolvimento era visivel. 

5.3 - Sele~iio de Estrategias 

Muitos professores Adventistas sentem-se desmotivados ou, na melhor hip6tese, 

desafiados quando percebem que tern verdades a comunicar a urn grupo muito heterogeneo. De 

urn !ado encontram urn grupo que nada conhece das verdades biblicas, e de outro tern urn grupo 

que tendo-as conhecido desde a infiincia, em sua boa parte, nao se sentem estimulados a ouvi-las 

em sua forma mais elementar. 

Esta tensao pode ser resolvida atraves da utiliza<;:ao de estrategias de envolvimento. A 

a<;ao docente deve ser ecletica, inovadora, dinamica e atraente, sem, contudo, desviar-se do 

objetivo. 
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5.3.1 - Envolvimento 

Uma das estrategias utilizadas foi a do envolvimento. Levando-se em conta o momenta 

atual, no qual muito se fala de voluntariado, participa~ao e coopera~ao, a tarefa da sala de aula 

nao pode ser levada a efeito sem que o aluno tenha uma participa~ao ativa na constru~ao de sua 

aprendizagem. 

Inicialmente, foi solicitado que os alunos relatassem ern uma folha de papel a sua 

expectativa quanto as aulas. Depois, forarn-lhes apresentados a ementa, os objetivos e o 

cronograma da disciplina. Em seguida foi-lhes solicitado que listassem temas de sua preferencia 

para serem tratados nas classes. Os resultados indicaram grande interesse para temas da 

problematica jovern (drogas, familia, aborto etc) e outros perifericos a eles. Temas sociais 

tambem aparecerarn, com especial incidencia ( desigualdades sociais, criminalidade, justi~ da 

mulher e da crian~a, movimento dos sem terra e ocupatrao do solo, ecologia etc). Uma outra 

categoria foi a de temas biblicos. Dentre estes, houve destaque para profecias escatol6gicas. 

A partir de sua preferencia, as aulas foram adaptadas, integrando os temas sugeridos 

pelos alunos. A metodologia utilizada foi a de seminanos, que deveriarn, obviamente, ser 

apresentados em grupo. Os temas do curriculo regular foram integrados as sugestoes dos alunos 

e sorteados entre eles. Deveriam, entao, elabora-los atraves de pesquisa bibliogratica, incluindo a 

Biblia, entrevistas, pesquisa de campo, anillise de video, etc. A abordagem dos temas deveria ser 

adaptada a realidade atual, sempre partindo de correla~es corn informa~es biblicas sobre os 

mesrnos. 

Ap6s a distribui~ao dos temas para os grupos, estes tiveram duas aulas em biblioteca 

onde trabalharam corn levantamento bibliogratico, supervisionados pelo professor. Previamente, 

foram indicados livros, peri6dicos, videos e sites que deveriarn ser consultados. Alem desses, os 

alunos deveriam consultar outros. Enquanto preparavam os serninanos as aulas foram 

ministradas de forma diversificada. Foi utilizada dinamica de grupos, plenilrios, como tarnbem 

aulas expositivas corn utiliza~io de recursos audio-visuais e micro-informatica e arnbientes 

diversificados. 

Todos os alunos receberam uma planilha com os criterios de avalia~io do serninilrio, na 

qual o envolvimento e criatividade recebiam destaque. Eles reagiram positivamente a proposta, 

engajando-se nas atividades. 

13 



91 

5.3.2 - Debates de temas polemicos 

Connors9 apresenta a importancia de se discutir os dilemas modernos como meio de se 

estudar a etica. Contudo, adverte para o perigo de se deixar o jovem sem urn principia norteador. 

Sugere ate mesmo que se solicite do estudante urn ponto de vista e se contraponha a ele como 

"advogado do diabo", ou seja, desafiando-o em seu raciocinio, levando-o a pensar. 

Para alcan'tar este objetivo e preciso utilizar bern a Palavra de Deus. Em sua 

singularidade, tern ela orienta'toes para todas as areas da vida hum~na, como declara E. White
10

: 

"A Biblia contem todos os principios que os homens necessitam compreender a jim de 
se habilitarem tanto para esta vida como para a futura. E tais principios podem ser 
compreendidos por todos. Quem quer que possua espirito capaz de apreciar seus 
ensinos, nao poderia ler uma simples passagem da Biblia sem adquirir deJa a/gum 
conceito auxiliador ... Em sua vasta serie de estilos e assuntos, a Biblia tem a/go para 
interessar a todo ·espirito e apelar a cada corafao." 

Como ja foi dito, o ensino da etica constitui-se urn poderoso canal para a integra'tio fe e · 

ensino. Por lidar com valores marais e sua aplica'tio a uma esfera particular do comportamento 

humano, permite uma ampla discussio, favorecendo, assim, o juizo moral e a mudan~. Na 

citada experiencia, os temas polemicos foram apresentados e discutidos em plemirio por todos os 

alunos. 

A discussio se deu de forma acalorada, principalmente no caso em que as opinioes eram 

muito divergentes. 0 debate, entretanto, serviu como elo para o estudo dos conceitos sob a 

perspectiva biblica, pois fora solicitado de cada grupo que ao preparar o material cuidassem em 

apresenta-lo de forma correlacionada a urn principia biblico. 

Dentre os temas discutidos, alguns despertaram grande interesse, favorecendo tambem 

uma maior discussao dos temas biblicos a eles relacionados. No quadro seguinte sao 

apresentados estes temas seguidos dos temas a eles relacionados por lidarem com o mesmo 

principia ou algum outro semelhante. 
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TEMA ETICO TEMA BffiLICO 

Violencia Urbana e Sistema Prisional A Lei de Deus 

A Globaliza~ao e as Liberdades individuais Profecias escato16gicas 

A Midia e o comportamento humano Cristologia e Escatologia 

"Movimento dos Sem Terra" e ocupa~o do solo 0 plano original de Deus para a cria~ao 

Eutamisia e Aborto Deus, doador e mantenedor da vida 

Pena de Morte 0 Plano de Reden~ao 

Rela~oes de Trabalho no 3 u milenio 0 Sabado 

Exclusio social Implica~oes do evolucionismo 

Estes sao apenas alguns exemplos ilustrativos do que foi feito. Outros conteudos 

possibilitaram o estudo de temas diversos. Assim, foram tratados os principais ternas biblicos. 

Alguns de forma mais ampla que outros, dadas as suas possibilidades de correla~es. 

5.3.3- Avalia~io 

Nesta proposta, a avalia~o foi bern diversificada. Prirneirarnente foi solicitado que o 

proprio grupo se reunisse e fizesse avalia~o de cada urn dos seus cornponentes. Dentre outros 

criterios, deveriam considerar a participa~ao e envolvirnento. Deveriam atribuir notas segundo os 

criterios. Depois, fizeram urn exame. Alem dessas notas, houve tambern urn conceito dado pelo 

proprio professor. 

A avalia~ao foi urn momenta importante na integra~ao fe e ensino, pois possibilitou a 

aplica~ao de principios que forarn trabalhados pelos alunos. Percebeu-se no prirneiro rnornento 

que eles mesrnos eram rnuito mais exigentes com seus pr6prios colegas que o professor. Isto se 

tomou urn grande oportunidade para discutir-se criterios de justi~a. A etica pode encontrar 

espa~ para uma realidade pratica, na qual eles mesmos se inseriam diretamente. 

Os temas foram de tal interesse para os alunos que ate nos circulos de conversas 

informais, extra-classe, continuararn a ser objeto de suas considera~es. Nesses momentos foi 

possivel urna atua~ao rnais eficiente do professor, o que possibilitou-lhe aproximar-se de seus 

alunos para tratar dos ternas de forma mais particular. 
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6 - Considera~oes finais 

Resultados preliminares sinalizam para a eficacia deste metodo, mesmo que embrionario, 

para o ensino da etica, integrando fe e ensino em institui~ao Adventista de ensino superior. 

Possibilita a discussao e analise continuada dos principios eticos e a aplica~ao dos mesmos a 

situa~oes do cotidiano, facilitando a compreensao dos alunos e intemaliza~ao dos valores 

cristaos. 

Ao final da experiencia percebeu-se tambem a necessidade de aprimorar outros aspectos 

do processo educacional para se alcan~ar os objetivos. Dentre estes destacam-se a Integra~ao fe

ensino: a) na experiencia pessoal; b) na coerencia do corpo docente; c) nas a~oes administrativas. 

6.1 - Experiencia pessoal 

De muitas maneiras Jesus ilustrou a necessidade de uma comunhao pessoal com Ele para 

que a vida espiritual seja frutifera. Em Joao 15:4-5 Ele disse: 

"Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vos. Como nlio pode o ramo produzir 
jruto de si mesmo se niio permanecer na videira, assim, nem vos o podeis dar, se nao 
permancerdes em Mim. Eu sou a Videira, vos, os ramos. Quem permanece em Mim e 
Eu nele, esse dti muito fruto; porque sem Mim nada podeis fazer. " 

Qualquer iniciativa no sentido de integrar fe e ensino tern que come~ar na comunhao, na 

experiencia pessoal com Deus. Tal comunhao possibilitara urn testemunho poderoso. Os 

principios biblicos serao vistos na vida do professor, de tal maneira que ele possa falar de algo 

que vivencia. Os principios cristaos serao facilmente perceptiveis em sua vida. 

6.2 - Coerencia dos docentes 

Outra dimensao a ser considerada no ensino da etica sao as rela~oes entre professores 

e/ou entre outros funciomirios da institui~ao. Os alunos percebem com facilidade a falta de 

coesao do grupo, o desinteresse pela coopera~ao, a competitividade e a desarmonia quando se 
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instalam na vida dos docentes. 0 exemplo e poderoso. Ensina-se etica muito mais pela vida do 

que pelas palavras. 

6.3 - A~oes administrativas 

Embora cada urn dos servidores de uma institui~io sejam os responsaveis diretos pela 

integra~io fe e ensino, suas a~oes podem sofrer forte interferencia da administra~io, apoiando ou 

prejudicando o exito da mesma. Se o clima organizacional e de companheirismo, 

responsabilidade, confian~a, a~oes claras e justas, o ensino da Etica e facilitado. Se, ao 

contritrio, hit clima de amea~as, inseguran~ deslealdade, os alunos percebem o conflito e, no 

contexto universitiuio, onde a contesta~ao e comum, o ensino da etica e certamente prejudicado. 

Conclusio 

As possibilidades para integrar-se a fe no estudo da etica sao imensas. E preciso que a 

a~io docente nesse sentido seja planejada, integrando outros conteudos correlacionados a ela. A 

aplica~io das informa~oes obtidas na discussio de temas polemicos e atuais possibilitario uma 

compreensio melhor dos principios envolvidos e uma consequente intemaliza~io dos valores 

espirituais. Tudo isto, porem, deve estar integrado na vida dos que formam o corpo de servidores 

da institui~io. 

A experiencia apresentada evidencia a neeessidade de mator numero de iniciativas 

semelhantes, procurando aliar a a~o planejada para a integra~io fe e ensino a busca da 

excelencia na educa~o. Sinaliza tambem para a necessidade de abordar-se temas atuais, 

buscando atraves dessa associa~io discutir os principios biblicos envolvidos de forma direta ou 

nio. 

Essa experiencia tambem evidencia a necessidade de se conhecer o c6digo de etic~ das 

distintas categorias profissionais, a tim de se aprofundar a discussio dos temas biblicos a partir 

da realidade de cada profissio. 

0 ensino da etica deve ser amplo, nio se restringindo a sala de aula, mas alcan~do cada 

aspecto do processo ensino-aprendizagem. 
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