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A primeira parte deste trabalho consiste em uma revisao dos conceitos de integnl9ao
na area educativa em geral e dentro da educa~o crista, uma compila9ao de defini~s de
integra9ao Fe-Aprendizagem e seu alcance e implica9oes para a educa9ao crista. Apresenta
tambem um ponto de referencia as institui9oes e organiza9oes que promovem a integra~o FeAprendizagem e investigay(Ses nesta area.
A segunda parte apresenta urn modelo de integra9ao de fe no curriculo formal. Esse
modelo pretende identificar a integra9ao da fe como um processo continuo para o docente e
que alcan9a o aluno e a institui~o educativa. Alem disso, oferece exemplos e ideias sobre a
integrayaO para docentes e ad.ministradores na area educacional.
0 Conceito Integr~4o na Educa~o

Urn dos tres criterios que Tyler (1949) considerou como chave na organiza9io das
experiencias de aprendizagem e a integra9io. Este expressa que "a integrayio se refere a
rela9ao horizontal das experiencias curriculares" (p. 86), e essas experiencias devem estar
organizadas de tal maneira que ajudem os alunos a ter uma visao unificadora da realidade, e a
comportar-se de acordo com ela.
0 Comite de Estudo do Colegio Saint Olaf (1956), embora nio tenha defmido o termo
integr~, utiliza-o da mesma fonna que Tyler. Eles apresentam uma revisao dos fatores de
integrayao na educa9io em todas as idades. Salientam que o principal fator integrador da
educayio, na educa9io grega· primitiva, era ser um born cidadio. Esta integrayao se dissolveu
com os sofistas, os quais enalteciam o desenvolvimento pessoal e o exito individual em vez da
utilidade publica e os serviyos sociais. A educa9ao romana dos primeiros tempos fundava a
integra9io sobre o desenvolvimento de uma pessoa virtuosa: um born cidadio, soldado e
trabalhador. 0 cristianismo deu um novo significado avida e novos objetivos aeduca~o.
Entao vieram os primeiros educadores cristaos que tomaram as sete artes liberais
romanas (o Trivium e o Quadrivium) e as converteram na base de toda educayio
superior medieval. Por meio dessas sete artes liberais, os educadores medievais
esperavam dar a seus alunos uma sfntese ou uma integra9ao da aprendizagem essencial
que tern sido preservada do mundo classico (p. 15).
Durante a idade media, a integra9ao, a sfntese e a ordem foram os objetivos da
educa9io, baseada em metodos e objetivos autoritarios. Esta perspectiva se degenerou ao final
da Idade Media, quando o processo de integra9ao e fragmenta9io come9ou a propor interesses
novos.

·
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0 objetivo da educa~ao, no inicio da Idade Moderna, foi atualizar a humanidade em
cada individuo, fundamentando a razao como principia da verdade. Nao se discutia a
integra~ao porque a razao autonoma e o principia de harmonia automatica ja estavam na
mente da humanidade. A integra~ao ou harmonia se encarregava de si mesma. Q~do a
revolu~ao industrial come~ou na Europa oriental, trazendo mudan~as polfticas como a
democracia, ocorreram mudan~as profundas na sociedade e na educa~ao. A razao nio era
mais o principia da verdade e da justi~a e sim um instrumento a servi~o de uma civiliza~ao
industrial gigante. Os modelos classicos e teol6gicos da integra~ao s6 eram utilizados em uns
poucos colegios paroquiais. As ciencias naturais positivistas e as ciencias sociais
antropol6gicas desenvolveram a educa~io para a democracia, que integrou as ideias
nacionalistas e economicas.
As primeiras universidades norte-americanas · pugnaram entre dois modelos de
educa~o superior: 1) o modelo alemao, que promovia a liberdade de investigar e a liberdade
de ensinar, e validava os tftulos doutorais, e 2) o modelo ingles, que promovia a extensio de
conhecimento em Iugar do avan~o, era Iento na promoyio da investiga~ao, e enfatizava os
titulos de bacharel. Embora as universidades norte-americanas nio tenham buscado errad.icar
a desconexao entre as materias, em termos gerais, a educa~o voltada atecnologia satisfez a
busca individual do prop6sito e unidade de vida.
Oppewal (1985) descreve o currlculo contemporaneo da escola como uma "mistura curiosa do
novo e do antigo, com a luta constante de ambos por ocupar o Iugar mais proeminente" (p.
20). 0 problema da educa~ao e como harmonizar esta sinfonia cacofOnica. A haimonia se
consegue atraves da integra~o. "Sem esta integra~ao, o currlculo nada mais sera que um
dep6sito de fatos sem rela~ao" (Wilson, 1991, p. 59).
Nestes Ultimos anos, os desenhadores de currfculo tern salientado a necessidade da
integra~ao do currlculo por d.iversas raziSes: 1) o crescimento do conhecimento que faz com
que os desenhadores curriculares escolham o que deve ser ensinado e o que deve ser
eliminado do curricula, 2) os hor8.rios fragmentados que dividem o processo de aprendizagem
em blocos de tempo arbitrarios, que nio tomam em conta as necessidades dos alunos, e 3) a
relevincia do currfculo mostrado por conexoes naturais e ativas entre os campos de
conhecimento (Jacobs, 1989~ pp. 1-6).

0 Conceito Integra,ao na Educa~o Crista
No campo da educa~ao cristi o problema da inte~ao difere da educa~io secular. A
secular esta em busca do fator integrador, enquanto a educa~io crista ja o tem
(Gaebelein, 1968). Na educa~ao cristi, o fator integrador e Deus e a Bfblia. 0 problema da
integra~io para a educa~io crista e a aplica~io desta integta9io (p. 11 ).
Desde os seus pr6prios prim6rd.ios, o cristianismo tem integrado a fe com o
conhecimento secular. 0 sistema hebreu de educayao na sinagoga incorporou as ideias gregas
e romanas sobre a educa~io. Deste modo, durante a Idade Media, a Reforma e a Colonia, ·as
instituiyoes educativas enfatizaram a teologia como a materia principal, e todas as d.isciplinas
s6 facilitaram a compreensio humana da fe. De acordo com DeJong (1990), "esta integra~io
tradicional da fe e a aprendizagem foi quase totalmente destruida depois da segunda guerra
mundial (p. 88). A secularizayao, o humanismo e o pluralismo invad.iram a sociedade; ate a
pr6pria razao de ser das instituiyoes educativas foi seriamente questionada.
Cabe destacar que o que distingue as instituiyoes cristis das publicas e justamente a
integra~io fe-ensino (Wilhoit, 1987). Na realidade, porem, as linhas d.ivis6rias entre fe e
aprendizagem sao muito difusas nas escolas cristas. Algumas enfatizam somente a fe e
subestimam a aprendizagem, outras acentuam a aprendizagem e deixam a fe num canto
isolado do currfculo.
educa~ao

505

Apesar da rela~ao arnbigua entre a fe e o conhecimento, ha urn consenso entre os
cristaos: o cristianismo tern implica~oes importantes para cada uma das areas da vida e do
pensamento. Em uma era materialista e secular nao e facil desenvolver uma cosmovisao
crista. Sire (1976, 1979), Blarnires (1963), Holmes (1983), Walsh e Middleton (1984) e
Middleton e Walsh (1995), entre outros, enfatizam a importancia do pensamento cristao no
processo da vida e pnitica cristas.
A frase "integra~ao fe-ensino" e amplamente usada nos circulos educacionais
religiosos. Algumas vezes parece um slogan, e seu significado e frequentemente distorcido,
difuso ou ambiguo.
Michael Anthony (200 1) introduz a necessidade de olhar para a natureza
multidisciplinar da problematica educativa crista. · "Os estudos biblicos e a Teologia sao o
fundamento [da educa~ao crista], mas busca integra-los com o conhecimento que deriva das
Ciencias Sociais: a Educa~ao, a Sociologia. e a Psicologia" (p. 13).
Analise do Termo lntegra,ao
Badley (1994) questionou o termo "integra~o" no contexto da integr~ao fe-ensino.
Para ele ha cinco significados possiveis: fusao, incorpora~ao, correla~ao, integra~ao dialogal e
integra~o de. perspectiva "Fusao significa que dois (ou mais) elementos fluem ou se
mesclam para converter.:.se em uma nova entidade". "lncorpora~ao parece implicar que um
dos elementos desaparece no ... outro." Badley compreendeu que a integra~ao dialogaJ e um
"grau alto e continuo de correla~ao, onde poderiamos· dizer que a conversayao ja comeyou
entre as duas areas"; e, finalmente, a "integra~ao de perspectiva da empresa educativa
completa se observa desde uma perspectiva especffica". Badley se inclina pelo Ultimo
significado, o da integtayao de perspectiva porque prove uma cosmovisio e reclama uma
coerencia educativa
Gangel (1983), embora reconhe~a que o termo integrayao e utilizado amplamente,
prefere o termo como 'hannonia" com o significado de fusao, correla~ao, conexio, associaQio
e aplicayao. Para ele, a integra~ao e urn processo tanto em principios como em pmtica, tanto
filos6fico como pedag6gico.
Analise da Expresio Fe-Aprendlzagem
Ao examinar os termos "fe" e "aprendizagem" Withoit (1987) declarou:
Parece 6bvio que a existencia dos dois termos, fe e aprendizagem, sugere duas esferas
qualitativamente diferentes na compreensao - algo como as categorias de Jl189as e
laranjas- com a qual n6s, como mestres-cucas, temos que preparar um s6 prato para
servir a nossos famintos alunos.
Nao obstante, defmiu a fe como "a area da comunhao pessoal com Deus- valoriza
caracteristicas tais como a confianya e o amor em Iugar da precisao do pensamento ou a
conexao emocional" e definiu a aprendizagem "representada por algumas generalizayOeS da
fi1osofia ou verdades induzidas controladas pela ciencia empirica". Finalmente distingue
ambos termos assim:
Dizendo de outra maneira, a aprendizagem representa aquelas coisas que podemos
verificar pelo metodo cientffico (tais como a agua, que e formada por duas partes de
hidrogenio e uma de oxigenio), enquanto a fe se relaciona com aquelas coisas que nio
podemos provar ou racionalizar (tais como o conceito de que Deus e todo-poderoso).
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Finalmente, entao, a diferen~a entre fe e aprendizagem e uma questio de origens -com a fe representando a esfera da compreensao como revelada por Deus em sua
Palavra, e a aprendizagem representando a esfera da compreensao como descoberta e
registrada pelo homem (p. 78).
Roy (s.d.) observa que o termo integra~ao de fe suscita quatro problemas: a) a
superficialidade ou o reducionismo de perceber em forma separada a fe da aprendizagem,
quando em realidade ambos estio unidos; b) a falta de entendimento entre o sagrado e o
secular; c) a aplica~io que se faz da integra~io limitada atransforma~ao dos conteudos das
materias enquanto se ignora a avalia~ao, as estrategias de ensino, as pn1ticas administrativas; e
d) a falta de uma visio c6smica da integra~o da fe.
Integra~io

Fe-Aprendizagem ou Fe-Ensino

No tratamento de como a perspectiva religiosa trata a realidade, e mais
especificamente a educa~ao, nem todos utilizam o termo integra~ao da fe e aprendizagem.
Alguns falam de "cosmovisoes", outros preferem falar da "mente crista", de "missao" e um
terceiro grupo aceita o uso de "integra~ao fe-ensino ou fe-aprendizagem".
Mente Cristi
Blamires (1963) distingue a mente crista da secular.
Pensar secularmente e pensar com o marco de referencia atado aos limites de nossa
vida na terra. . . Pensar de forma crista e aceitar todas as coisas com a mente
relacionada, direta ou indiretamente, ao destino etemo do homem como um filho eleito
e redimido de Deus (p. 44).
Ele usa a palavra "mente'' como um "conjunto de n~s e atitudes aceitas
coletivamente" (p. viii). Blamires cria que a mente crista nao existe, e desafiava os cristios a
desenvolver essa mente crista baseada nas caracterlsticas apresentadas na segunda parte de
seu livro. Para ele "a mente crista e um pre-requisito do pensamento cristio. E o pensamento
cristio e 0 pre-requisito da ~ao crista" (p. 43).
As ideias de Blamires apresentadas em The Christian Mind (A Mente Crista) foram
desenvolvidas posteriormente em Recovering the Christian Mind (Recuperando a Mente
Crista) (1988). Gill (1989), por outro lado, apresenta o desafio de preservar a mente e a
atitude cristis de discipulado no mundo pluralista e secularizado de hoje. Dirigindo-se a
alunos universitarios, descreve em forma pratica como desenvolver uma mente crista. Barclay
(1985) afirma que a defini~ao de mente crista de Blamires e demasiado te6rica e que esta e a
razao pela qual Blamires nega a existencia da mente crista. A defini~o de Barclay sobre a
mente crista e mais biblica. "Creio que a mente crista e o que a Bfblia aponta como a
perspectiva que controla nossa vida e pensamento" (p. 15).
· Sire (1990) afirma que "a mente crista nio come~ com uma cosmovisao, nem sequer
com a cosmovisao crista. Come~a com uma atitude. :t: claro que essa atitude esta enraizada na
cosmovisao crista" (p. 16). A atitude aqual Sire se refere e a atitude de Jesus: humildade. Para
Sire, s6 se pode alcan~ar a mente crista sendo discipulo de Jesus e aproximando-se do
conhecimento, da cultura e da hist6ria a partir de uma perspectiva crista.
Holmes (1971) faz uma analise nova sobre o velho debate entre o conhecimento e a fe,
ao tratar da rela~ao entre o "pensamento cristio" e os diversos enfoques contemporineos
sobre o conhecimento.
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Cosmovisio CristA
Cosmovisao e urn conjunto de pressuposi~oes que o ser humano sustenta, consciente
ou inconscientemente, sobre a s questoes basicas do mundo (Sire, 1976). A cosmovisao da
sentido avida.
Walsh e Middleton (1984) fazem uma das mais claras apresenta.Qoes da cosmovisao
crista. Ap6s analisar a defini~ao de cosmovisao e como alcan9ar uma cosmovisao crista
bfblica, explicam a relaQao entre a cosmovisao e a disciplina academica. Para eles, a
cosmovisao e uma visao pre-te6rica da totalidade da realidade, baseada na fe ou nas crenQas,
ja que toda analise te6rica acontece no contexto de urn paradigma filos6fico. A cosmovisao
determina o paradigma filos6fico mantido pela · disciplina academica. Toda disciplina
academica trata de aspectos da realidade, enquanto o paradigma filos6fico toma a totalidade
da realidade (pp. 169-172).
Autores como Sire (1979, 1990), Knight (1989) e Pazmifto (1992) apresentam
introdu~oes claras e simples das diversas cosmovisoes e ao mesmo tempo criticam essas
perspectivas a partir do cristianismo.
Holmes (1977) descreveu oito caracterfsticas de uma cosmovisao. Essas caracterfsticas
foram expandidas em sua ultima obra Contours of a World View (Contomos de uma
cosmovisao) (1983), e sao as seguintes: 1) holistica ou integracional; 2) explorat6ria ou de
sistema aberto; 3) pluralista, ou seja, urna explora~ao aberta, e 4) confessional.
Monsma (1994) apresenta uma lista de 5 aspectos fundamentais de uma cosmqvisao
cristi: 1) a crenQa em urn Deus soberano que criou e· mantem o universo; 2) a crenQa na
existencia de uma ordem moral no mundo, uma ordem moral revelada por Deus
humanidade; 3) a cren9a em seres humanos portadores da imagem de Deus; 4) a crenQa em
seres humanos, criados perfeitos, mas cuja natureza esta agora corrompida; e 5) a crenQa em
Jesus Cristo, Deus feito homem, que veio para quebrar o poder do pecado e para possibilitar
que as pessoas vivam de acordo com a ordem moral. Diekema (2000) expande esta lista em
oito elementos: 1) a cren9a em urn Deus criador soberano; 2) a crenQa em seres humanos
caidos portadores da imagem de Deus; 3) a crenQa numa ordem moral no mundo; 4) a crenQa
na Bfblia como a palavra revelada de Deus; 5) a crenQa em Jesus Cristo, Deus-homem; 6) a
cren9a em seres humanos servos de Deus; 7) a crenQa na revelaQao de Deus por meio da busca
ativa da verdade, no conhecimento e na compreensao das Escrituras, e na cri~o; e 8) a
crenQa no Espirito Santo de Deus no mundo.
Sire (1990) sustenta que a analise da cosmovisao prove as bases para a integraQao:
1. "A aruUise da cosmovisao permite descobrir e examinar as pressuposiQ5es
subjacentes de cada uma das teorias academicas e disciplinas"(p. 155).
2. "A aruilise da cosmovisao permite que o cristiio identifique as pressuposiQ()es
biblicas que subjazem na erudiQao" (p. 156).
3. "A ana.Iise da cosmovisao prove uma base para os estudos interdisciplinares. As
perguntas reais que precisam ser respondidas, tais como aquelas sobre Deus, sobre os seres
humanos e o universo, nao vao ser respondidas exaustivamente por nenhuma disciplina
academica" (pp. 156, 157).

a

Missio
No ambito educativo, os distintos aspectos da hist6ria e a missao das escolas cris1is
salientam o prop6sito e compromisso de manter uma cosmovisao crista distintiva. A luta
consta.nte contra a secularizaQiio dificulta a ascensao desta cosmovisao. Ringenberg (1984)
tenta definir 0 que eurn colc~gio cristao quando diz:
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urn colc~gio cristao e uma comunidade de crentes, tanto docentes como alunos
dedicados a busca de um entendimento do Criador divino, o universo que Ele criou e
o papel que cada criatura tern neste universo. Os nomes dos cursos especificos podem
nao diferir daqueles oferecidos em urn colc~gio secular. 0 que o di~tingue
dramaticamente e a atitude com que OS eruditos cristios enfrentam Suas areas de
investiga~ao. Para os alunos cristaos, toda verdacle e verdade de Deus, e sua busca e a
pesquisa espiritual para entender melhor a Deus (pp. 215, 216).
De Jong (1990) fez urn diagn6stico da situa9ao presente dos colegios paroquiais
contemporaneos ao analisar como perdem sua razao de ser, e como recobram essa missio.
Dessemodo,
a experiencia total de urn cohSgio e um processo de colocar tanto o conhecimento
como as habilidades ilo contexto do sistema de valores, articulando esse
conhecimento, essas habilidades e o sistema de valores nas visoes e no mundo dos
alunos. 0 resultado e uma vida plena, uma que continua aberta e se amplia
venturosamente atraves de toda a vida (p.141 ).
Integra~o

Fi-Aprendizagem ou Fe-Ensino

Gaebelein (1968) apresentou uma definiQio abarcante da integra9ao fe-en8ino: "e a
viva uniao das materias, da administraQio e todos seus funcionarios, com a verdade etema e o
infinito modelo da verdad~ divina" (p. 9).
Gaebelein enfatiza que "a educa9io crista pode alcan9ar a integraQio na totalm.ente
abarcante verdade de Deus" (p. 8). Analisa tres componentes da integraQiO. 0 primeiro e 0
docente. Ao considerar o processo que ocorre quando se implementa a integra~o Gaebelein
diz:
Quando ele [o docente] se converte em cristao pela regener&Qao, nio recebe
instantaneamente uma cosmovisao completamente desenvolvida; recebe, sim, um
germen ou embriio. Assim como hll crentes que crescem muito pouco . . . assim
tambem hll outros que, quando se trata de desenvolver um marco de referencia
consistente, permanecem como infantes. Por outro lado, outros realmente crescem. E
obviamente impossivel esperar que todos os docentes cristaos cres9am. Nio e
impossivel apenas, mas e razoavel esperar que os docentes cristios tenham uma
cosmovisao inteligentemente compreensivel e a defendam com convicQao (pp. 43, 44).
Um segundo elemento no livro de Gaebelein e a integrayao da materia. Ele diz que
algumas disciplinas sao mais dificeis de integrar do que outras. A mais dificil e a Matematica,
as mais faceis sao a Lileralura e a Hist.Oria.
Como terceiro elemento vital na integraQao, Gaebelein salienta a atmosfera escolar,
uma atmosfera que se estende para mais alem da sala de aula. Isto inclui todas as atividades
extracurriculares, sejam os programas culturais, a banda, o coro, os esportes, a disciplina
estudantil, os cultos e ate os panfletos de publicidade que promovem a educa9io crista.
0 modelo de integra9ao de Gaebelein e urn desafio ao ensino cristao porque implica
"trabalho arduo". Entretanto e uma "obra gloriosa", porque trata da formayiO de "almas
humanas em desenvolvimento" (p. 108).
De Jong (1989) concorda com Gaebelein sobre a unidade da integraQao da fe e a
aprendizagem. Salienta que os cristaos frequentemente pensam em "ramalhetes" e tendem a
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separar a fe do conhecimento, de modo que a fe se conecta com a religiao e o conhecimento
se conecta com a ciencia, mas nao ha rela~ao entre todos os elementos. Por isso,
o maior desafio que a educa~ao enfrenta hoje e o de descobrir a unidade de todo
conhecimento, de prover uma Unica visao mental, de ofertar cada peda~o de fato
interpretado e ca~ teoria asujei~ao de Cristo (p. 46).
Hasker (1992) define a integra~ao da fee da aprendizagem como uma tarefa erudita,
uma responsabilidade dos cristaos ocupados no ensino e na academia. E um trabalho
academico dificil, que requer investiga~ao basica e do qual nao se observam resultados muito
visiveis ..
Holmes (1975) enfatiza a importancia do "clima de fee aprendizagem". Diz que os
valores se transmitem "mais pelo exemplo que pelo preceito, mais por seus pares que pelos
adultos, mais por estar envolvidos que por ser espectadores" (p. 82). Ainda mais, os docentes
sao pe~as-chave no clima de aprendizagem. Podem inspirar os alunos, e os aiunos podem
inspirar seus companheiros, e desse modo emerge o clima de aprendizagem. "E importante
que o docente seja um crist!o transparente assim como um erudito entusiasta e cuidadoso, e
que nao compartimentalize os do is, antes pense integralmente de si mesmo" (p. 83 ).
Nwosu ( 1999), a partir de sua investiga~ao, classifica as defini~oes de integra~ao da fe
em tres grupos: a) defini~oes intelectuais, que inciuem o pensar cristao, o buscar a mente de
Deus e o equilibrio entre o espiritual e o secular; b) defini~oes de estilo de vida, que incluem o
conceito de wna vida integra, nao departamentalizada; e c) defini~oes relacionadas c.om o
conceito de discipulado, que consideram a integrac;ao da fe como uma relac;ao de discipulado
com Cristo (p. 246).
Integra~o vs. Pseudo-integra~o

As vezes a integra~ao fe-ensino se define por contraste; o que e e o que nao e. Wolfe
( 1987) salienta que, se a fe no cristianismo se mantem paralela ao processo educativo e
interage s6 ocasionalmente, nao se pode falar de integra~ao e sim de intera~ao. Heie e Wolfe
( 1987) distinguiram entre a integra~ao e a pseudointegra~ao. A diferen~a entre a integra~o
aurentica e a pseudointegra~o consiste em que a primeira enfatiza "wna maneira integral de
compartilhar" entre a visao judeu-crista e a disciplina, enquanto a Ultima enfoca s6 o "integral
comum". A defmi~ao de Wolfe (1987) enfatiza o processo de integra~io de fe-ensino.
Integra~ao e "mais sobre o processo de como a verdade e compreendida que sobre a Ultima
unidade da verdade divina" (p. 5).
Hodges ( 1994) sustenta que, as vezes, a integra~o da fe etao artificial e desagradavel
porque somos orgulhosos e indolentes, e a tarefa, dificil e demandante (p. 106). A dificuldade
da tarefa, segundo Hodges, causou a queda da humanidade.
Integra~o

como Reintegra~o

Arthur Holmes em Dockery e Gushee ( 1999) apresenta pelo menos tres raz6es para
utilizar o termo reintegra~ao em Iugar de integra~ao. 0 primeiro argumento e que a ciencia e a
razao sao apresentadas como carentes de pressuposi~oes, como em urn vazio teo16gico. Se
essa declara~ao e verdadeira, torna-se necessaria uma reintegra~ao da fe na ciencia ou
disciplina.
Urn segundo argumento e que os cristaos, em sua maioria, chegam a universidade
como pensadores compartimentalizados: urn compartimento para o conhecimento da ciencia e
humanidades e outro para a experiencia crista.
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0 terceiro argumento esta baseado na hist6ria. Falou-se tanto sobre a integra~ao da fe,
na Ultima parte do seculo XX, a tal ponto que ela se transformou em urn cliche. Nao obstante,
tudo come~ou nos primordios da educa~ao crista num mundo helenico. A responsabilidade de
reintegra~ao e "urn chamado a urn pensamento interdisciplinar no qual a Teologia lev~ a voz
principal no dialogo entre as disciplinas; urn chamado a uma cosmovisao que atravessa o
curriculo. Urn chamado a uma aprendizagem com adora~ao. Nesse sentido a educa~ao e urn
chamado sagrado" (p. 167).
. Assim, para Holmes (200 1) a inte~io verdadeira e a reintegra~io das cren~as cristis
com os fundamentos, o conteudo e a pratica das disciplinas academicas.
Integra~o

como Processo Deliberado

Pazmiiio (1987) define a educa~io cristi como
urn esfor~o divino e humano, deliberado, sistematico e continuo para compartilhar ou
apropriar-se do conhecimento e dos valores, das atitudes, habilidades, sensibilidades e
condutas que sao consistentes com a fe crista. Promove a mudan~a, a renova~ao e a
reforma das pessoas, dos grupos e das estruturas pelo poder do Espirito Santo
conforme a vontade revelada de Deus ex.pressa no Antigo e Novo Testamentos e,
predominantemente, na pessoa de Jesus Cristo, tanto quanto em qualquer resultado do
esfoJVO (p. 87).
·
Rasi (1993) proporciona uma defini~io que salienta o processo, particularmente sua
intencionalidade. Integra~ao de fe e ensino e
um processo sistematico e deliberado de encarar a empresa educativa em sua
totalidade a partir de uma perspectiva bfblica. Seu objetivo e assegurar que OS alunos,
sob a influencia de docentes cristios, ao momento de deixarem a escola tenham
internalizado os valores biblicos e vejam o conhecimento, a vida e o destino desde um
ponto de vista cristocentrico, orientado para o servi~o e para o Reino dos Ceus (p. 10).
Com freqQencia, a integra~o ocorre espontaneamente s6 como parte do curriculo
oculto do docente. 0 modelo docente e as rela~oes propfcias, mas esporadicas, entre a materia
e os assuntos espirituais nio sio suficientes para alcan~ar a integra9io desejada.
A cosmovisao crista so se concretiza quando os docentes integram esses princfpios na
pratica a nfvel de classe e promovem sua· integra~o na vida dos alunos. A integraQ!o da fe e
aprendizagem deve abarcar o curriculo formal, informal e oculto das escolas, dos colegios e
das universidades.

Integra~o

Fe-Aprendizagem no Currfculo Formal

Jaarsma (1953) publicou uma cole~ao de conferencias sobre a educa~io crista. Entre
elas, algumas tratam da organiza~o e implementa~io do programa de educa~o crista. Sua.
visio crista do curriculo enfatiza a Biblia como centro do curriculo, e sua continuidade e
coerencia na aprendizagem. Jaarsma oferece tres sugestoes para a implementa~o da
integra~io no currfculo.
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Primeiro, a visiio crista da aprendizagem faz com que a relaflio docente-aluno seja
basica na relaflio aluno-curriculo. Segundo, a coerencia do curricula demanda areas
unificadas de aprendizagem, mantendo a plenitude da vida, se aceitamos que devemos
a/canfar a vida no coraflio. Terceiro, as Escrituras devem permear as areas
unificadas da aprendizagem com suas perspectivas e mandamentos (italicas pelo

autor, pp. 268-260).
Jaarsma reconheceu que a base escrituristica do curriculo nas escolas cristas se
fundamenta sobre o amor, a fee a obediencia, e sugere areas de coerencia nesse marco de
referencia Nao ere que deva haver uma nova organiza~ao do curriculo, nem fusao de areas,
apenas coerencia e significado.
Estou defendendo a representa~ao continua da vida. Se a maturidade se caracteriza
pela aceita9ao da vida de cora~ao, e se a escola busca a maturidade, entao a escola
deve considerar a vida. A educa~ao crista se preocupa com a aceitaQao da vida como
vista pelas Escrituras. E deve conduzir o estudante a entender a vida de forma
coerente. A vida nao pode ser entendida de outra maneira. Nao e aceita pelo coraQio
de fonna compartimentalizada (p. 262).
Portanto, de acordo com Jaarsma, um dos primeiros principios que guiam o desenho
curricular para as escolas primanas e secundarias e "o fato da unidade de vida no indivf.duo e
na coletividade como totalidade" (p. 277). Depois de apresentar a antitese da educa~ao crista
versus a educ~ao nao crista, o autor considera que e facil representar essa antitese sobre o
papel, nias "quando vamos trabalhar sobre o processo educativo em si mesmo, esta funQao
nem sempre e 6bvia (p. 459).
. Dois anos depois do trabalho de Jaarsma, um livro editado por Rupert Davis (1956)
compilou uma serie de ensaios que tratam da rela~io entre as disciplinas academicas e o
cristianismo. Embora o livro nao apresente ideias concretas para a implementaQao da fe crista,
da ao leitor uma perspectiva crista para apresentar as disciplinas academicas.
A relaQao entre a materia e o indivfduo foi objeto de discussao pelo Comite de Estudo
do Colegio de Saint Olaf (1956). 0 estudo explicava que as ciencias pessoais estio mais
pr6ximas das humanas que das abstratas, porque pressup()em que a pessoa e uma criatura de
Deus, crente, adoradora, amante, ativa, conhecedora e criativa. Portanto, hierarquiza.m as
ciencias, desde as mais pr6ximas ate as mais distantes do ser humano: Teologia, Filoso:fia,
Literatura, Belas Artes, Hist6ria, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, L6gica, Linguagem,
Matematica (p. 11 5).
0 comite do Colegio Saint Olaf (1956) identifica claramente o "locus" da integraQ!o.
POe enfase na primazia dos alunos na tarefa de integraQiO. "Ainda que 0 cuniculo tenha
coesao e ainda que se relacione com o ensino, a integraQao nunca chegara a ocorrer, a menos
que seja feita pelo aluno. Qualquer outro tipo de integra9ao e urn fracasso" (p. 117). A tarefa
do colegio, executada pelos docentes e pelo curriculo, tern dois aspectos: 1) incitar a
expectativa de relaciona-la com a aprendizagem, e 2) facilitar a integra~ao educativa (p. 118).
Para Miller (1960) a implementa~ao da integra~ao e urn "experimento" nas institui9oes
educativas superiores. Descreveu duas condi~oes necessanas para possibilitar a integraQio feaprendizagem: educa9io de primeiro nivel, e apoio constante.
1) Nao e possivel conduzir um experimento frutifero na relaQio fe e educaQao, a
menos que a educa~ao seja de primeira qualidade. Nao se pode ensinar nenhuma liQao ·
de qualidade com urn nfvel academico menor.

512

2) Ninguem deve iludir-se como fato de que uma dedica~io a este tipo de trabalho em
nossos colegios cristios requerera um arduo e continuo "processo de venda",
especialmente entre os que apoiam as escolas.
0 problema da rela~io entre a teoria e a pratica na fundamenta~io da ed~c~io
religiosa foi amplamente apresentado por Burgess ( 1975). Sua inten~io era conciliar a teoria e
a pratica na educa~io religiosa e tomar algumas medidas para' resolver o problema de
estabelecer um fundamento ilustrado. Examinou a literatura te6rica sobre a educa9io religiosa
e identificou quatro possibilidades: a forma sociocultural, a teologia tradicional, a teologia
contemporinea, e as ciencias sociais. Burgess confrontou essas fonnas te6ricas com algumas
. categorias praticas da educaQio rel~giosa, tais como os objetivos, o. conteudo, o aluno, o
docente, o meio e a avalia~io. Finalmente fez um chamado aos docentes para que sejam
conscientes da rela~ao que existe entre o que intentam fazer e o que na realidade fazem.
Ao final da decada de 1960, o Calvin College fez uma tentativa seria de introduzir um
curricula de nivel superior baseado na filosofia crista. 0 relat6rio dessa tentativa e
apresentado no documento Christian Liberal Arts Education (EducaQio Crista de Artes
Liberais) ( 1970). 0 relat6rio apresenta uma fundamenta~io para a educa~io crista de arl:es
liberais que sugere um desenho curricular que foi testado durante dois anos. Este desenho
proporciona a perspectiva crista para cada materia e os resultados desejaveis obtidos pelos
estudantes. Em resumo, o que tentavam era apresentar de forma pratica as metas da edu~io
crista, concretizadas atraves do curricula formal de um colegio cristio.
Beversluis (1971), em um pequeno livro, proj)Oe uma simplificaQ!o radical eta filosofia
educativa para as escolas cristas. Procura dar respostas aquilo que as escolas cristas deveriam
estar perguntando, as r&zOes e as melhores estrategias. Descreve tambem o papel do docente·e
do aluno em rela~ao ao currfculo. Destaca a importancia da participaQio e intera9io dos
alunos, o curriculo e a orientaQio dos docentes. A educaQio crista ocorre quando, em resposta
ao curricula, e guiada pelo docente, os alunos se tomam compassivos, interagem com a vida,
e descobrem nao so na teoria, mas na pratica, como interligar a religiao e o individuo.
0 livro editado por Smith (1972) e especialmente dirigido a alunos universitarios mais
jovens. Tenta guia-los em seu caminho pela universidade, e assegura que "o cristianismo e a
erudi~io sao dois lados da mesma moeda da verdade de Deus" (p. vi). 0 livro em questio se
organiza em tres areas academicas: humanas, ciencias sociais e ciencias naturais, onde os
autores dos ensaios apresentam a filosofia crista subjacente para cada area.
Oppewal (1985) distinguiu duas formas de integraQio no curriculo formal: 1) formar
uma interpreta9io crista ou uma avalia~io secular das materias e 2) colocar a integraQio de
forma transversal em todas as disciplinas academicas, de modo que o conteudo seja
interdisciplinar, e a perspectiva crista funcione a nivel da organizaQio do tema, e a inclusio do
material biblico seja parte da materia (p. 21 ).
A crftica de Malik (1982) a universidade sugere que se veja a universidade a partir de
uma perspectiva crista. Observa que a universidade contemporinea se encontra distanciada de
Cristo, e prop(ie a cria9io de um instituto que controle e critique a universidade a partir de um
ponto de vista cristio.
Herbert W. Byrne ( 1977) procura apresentar uma aproxima~io bibliocentrica coerente
com os problemas da educa~io. Destaca a importancia de se ter uma filosofia crista clara que
oriente o curriculo nas escolas cristas. Byrne indica varias fonnas em que a filosofia crista
pode colocar-se a serviQO da educa9io.
1) ao prover uma cosmovisio que lhe de unidade, 2) uma filosofia de vida que lhe de
sentido, 3) enfase nos valores verdadeiros e objetivos que deem orienta9io e direQio,
4) sistematizando o conteudo ao mostrar as rela9oes e as interrelaQoes na totalidade da
verdade, que prove urn padrao para o currfculo (p. 64).
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Byrne mantem que a filosofia crista tern suas implica~oes no processo educativo: na
natureza, nas metas, nos objetivos da educa~ao e na rela~ao docente-aluno, no curriculo e nos
metodos. Com respeito ao curriculo, o autor resume a posi~ao crista do curriculo como
cristocentrica, relacionada com o aluno, aplicada socialmente e integrada a Bfblia. Byrne
critica a educa~ao cri~ contemporanea ao dizer que os docentes cristaos ensinam as materias
com urn marco de referencia secular. "Poucos docentes cristaos aprenderam a usar as
implic~oes da filosofia crista da vida como esta na Biblia, como um guia direto no processo
de ensino-aprendizagem"(p. 181 ). Em resposta a esta declara~ao, na terceira se~ao de seu
livro, Byrne considera como diversas areas academicas podem integrar-se, organizar-se e
preparar-se para seu uso em classe a partir de uma perspectiva da verdade.
Gangel (1983) considera a implemen~ao da integr~ao fe e aprendizagem no
currfculo dos colegios bfblicos.
Akers e Moon (1980a, 1980b) proporcionam uma fundamen~o racional para a
implementa~io da integra~ao da fe no curriculo formal e oferecem ideias praticas sobre como
implementa-las. Analisam o papel do docente no processo de implementa~ao, a inclusao da
integra~ao no plano de aulas e os metodos mais eficazes para promover a integra~ao nas vidas
dos alunos.
A·lntegra~o

da Fe em Institui~oes Cristis de Educa~o Superior

Marsden sugere que a universidade contemporanea e uma cultura com uma II).edula
oca ( 1997) que perdeu a alma ( 1994). Para chegar a alma da universidade, segundo Holmes
(200 1) epreciso abordar quatro enfases recorrentes:
1) a utilidade da prepara~lo profissional a servi~ da igreja e da sociedade; 2) a
unidade da verdade; 3) a aprendizagem contemplativa; e 4) o cuidado da alma por
meio da form~o espiritual.
Diekema (2000) esta convencido de que uma verdadeira universidade crista se
distingue por uma declara~ao de missao que articula uma cosmovisao crista e a implementa
atraves de todo o curriculo; tem tambem urn grupo de docentes cujo trabalho academico esta
ancorado na mesma cosmovisao.
0 papa Joio Paulo IT (1990) proveu quatro elementos essenciais que devem fazer parte
da decl~io de missio de cada universidade cat6lica: 1) inspi~io crista tanto individual
como comunitaria; 2) reflexio continua a luz da fe cat61ica; 3) fidelidade a mensagem crista
como pregada pela igreja; e 4) compromisso institucional para o servi~o ao povo de Deus e a
familia humana.
0 caminho a integra~io da fe e transitado por varias institui~oes da educa~ao crista e
pelo proprio estudante universitario.
A Integra~o da Fe nas Universidades das Principais Confissoes Cristis

Richard Hughes e William Adrian (1997) editaram um trabalho de revislo de sete
modelos de universidades cristis de distintas confiss5es religiosas. Este trabalho foi seguido
pela obra de Benne (200 1) que analisa como seis importantes universidades cristas nos
Estados Unidos conservam sua fe e suas tradi~oes religiosas. A seguir, urn resumo das
caracterfsticas principais de cada tipo de institui~ao.
Jnstituifoes Catolicas Romanas
As universidades cat6Iicas romanas tem as seguintes particularidades na integra~ao da
fe: 1) enfatizam urn continuidade da fe e da razio; 2) respeito pela sabedoria acumulada das
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gera~oes passadas e compiladas na tradi~ao, e 3) fazem um esfor~o em serem inclusivos em
membresia e val ores; 4) reconhecem o aspecto comunitario da reden~ao; e 5) tern aprecia~ao
do princfpio sacramental.
.
Estas institui~oes se preocupam sobre como podem trazer a presen~a de Cnst~ a urn
mundo cheio de sofrimento, pobreza e injusti~

Jnstituifoes de extraflio Luterana
As universidades luteranas insistem que os cristaos vivem de forma simultinea e
inevitilvel em dois mundos, o reino deste mundo --a natureza- e o reino de Deus --a ~a. Ao
viver entre esses dois mundos se espera que a academia estude o mundo tal como e e trave urn
dialogo com a visao crista da reden~ao pela gra~a. Este dialogo enriquece nao so o pluralismo
religioso mas tambem o cultural.

Jnstituifoes de extrafliO Reformada
As universidades de extra~ao refonnada tendem a desenvolver mais o pensamento em
tennos de integra~ao da fe. Promovem o desenvolvimento de uma cosmovisao crista. Suas
publica~oes sao tio destacadas, que para alguns o modelo calvinista de educa~io superior
crista e o Unico disponfvel. Desse modo transfonnam a vida pelo desenvolvimento do
pensamento.
·

Jnstituifoes de extraflio Menonita
Para as universidades menonitas, o centro da integra~o da fe estil no discipulado, nao
no desenvolvimento do pensamento. Com este modelo, os alunos dedicam uin tempo
significativo de seu programa de estudos para o servi~o. Por esse meio, transformam o
pensamento atraves de uma vida totalmente comprometida com o estilo de vida cristio.

· Jnstituifoes de extra¢o Evangelica interdenominaciona/
As institui~oes denominadas como evangelicas tern enfases variadas. Algumas tomam
a Bfblia como o centro da educa~o crista evangelica. Elas levam rnuito a serio a tarefa de
integraQio do conhecimento para o desenvolvimento de uma cosmovisio cristl em cada
estudante. Outras enfatizam a mudan~a de vida, a conversio, atraves da assistencia aos cultos,
aos grupos de ora~io. Acentuam o desenvolvimento integral do aluno mais na a~o do que na
integra~o do conhecimento. Finalmente outro grupo pode qualificar-se como mais ativo na
proclama~io do evangelho. Para estas Ultimas, a verdade nio e algo cognitivo mas algo a ser
vivido.

Jnstitui9oes de extraflio Wes/eyana
As institui~aes Wesleyanas giram em tomo de tres princfpios: 1) o metodo teo16gico
fonnado pelas Escrituras, a tradi~io, a razao e a experiencia; 2) a santifica~io do crente diante
de urn chamado para viver uma vida santa, e 3) a santidade na vida social que impulsiona ao
ministerio de compaixio para com os outros. Estas institui~oes buscam manter sua identidade
muito especffica em uma cultura que se mostra amea~ora.

Jnstituifoes de extraflio Batista
As

institui~oes

batistas sio diversas entre si. A pesar de sua diversidade, estas
parecem viver em dois mundos, o da educa~io superior e o da fe cristl.. As
universidades batistas promovem a fe e a cultura batista, oferecern as famflias uma vida
melhor e um melhor status social para seus filhos. Em meio desta diversidade algumas rem
mantido os prop6sitos pelos quais foram criadas enquanto outras tern visto seus prop6sitos
dilufdos com o transcurso dos anos.
institui~es

Aspectos Comuns das Universidades Cristas
As universidades cristis procuram manter juntos os mundos da aprendizageni e da fe.
Procuram seriamente manter as tradi~oes de suas confissoes religiosas. No entanto, com o
passar dos anos, tern padecido os embates do secularismo com uma perda da identidade
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denominacional, tanto em suas publica~oes como no curriculo, no corpo docente e
administrativo.
Benne (200 1) identifica as seguintes estrategias mais relevantes para manter a fe nas
institui~oes de educa~ao superior: 1) contar com pessoas que creiam intensamente que o
cristianismo e muito rel,evante para a vida de uma universidade; 2) dar conta de seu proceder
aos que sustentam as cren~as; 3) a sele~ao da administra~ao, empregados, docentes e alunos
leva fortemente em conta as cren~as; 4) lideres que mantenham praticas que favorecem o
desenvolvimento da fe. Entre estas praticas estio os cultos, forma~io espiritual adicional para
os alunos, uma visao clara, transmissive] e operativa que alcance todos os afazeres educativos.
A Integra~o. da Fe pelo Estudante
Holmes {1994) enfoca a integra~ao fe-aprendizagem com urna defini~ao da integrayio
do estudante. Atribui o problema de falta de integra~ao da fe entre alunos de educ~io
superior a"falta de intemaliza~ao" que caracteriza a teoria de James Fowler sobre as etapas de
desenvolvimento da fe (p. 3). Holmes (2001) atribui esta falta de intemaliza~io a forte enfase
dos docentes ainvestiga~ao e a um descuido por parte dos conselheiros dos alunos. A enfase
sobre a especializa~io precoce [ou imediata] afeta negativamente o desenvolvimento de uma
cosmovisio por parte dos estudantes. Alguns professores (Willimon e Naylor, 1995) sugerem
a fonna~ao de pequenos·grupos onde os alunos possam encontrar uma identidade.
A integra~ao da fe de um estudante em sua passagem pela universidade depenpe da
intencionalidade da universidade nesta tarefa e do cuidadoso trabalho de um mentor que se
ocupe pessoalmente do estudante, que conhe~ suas fortalezas e fraquezas e seja um modelo
de servi~o (Holmes, 2001 ).

Investiga~oes

sobre a

Integra~o

Fe e Aprendizagem

Poucos estudos investigaram a realidade da integra~io na educa~io crista. Kevin
Mannoia (1986) realizou um estudo da perce~ao dos docentes sobre a fe em universidades
metodistas livres, com o prop6sito de descobrir os criterios eXistentes para a integra~io da fe.
Avaliou esses criterios e estudou o impacto deles nos docentes que trabalham nessas
institui~oess.

0 Search Institute fez urn mega-estudo sobre a educa~ao crista protestante (Benson e
Eldin, 1990), que incluiu 11.000 individuos de 561 congrega~oes das seis igrejas protestantes
mais importantes dos Estados Unidos (Discipulos de Cristo, Igreja Evangelica Luterana norteamericana, lgreja Presbiteriana, lgreja Unida de Cristo e a lgreja Unida Metodista). 0 estudo
versava sobre a fe, a lealdade a igreja, a biografia religiosa, a vida congregacional e a
dinamica da educa~io fonnal crista.
Embora esse estudo tenha tratado principalmente da maturidade da fe atraves da
educ~o promovida pela igreja, algumas das conclusoes relacionadas com a efetividade da
educa~ao crista sao chamativas.
1. 0 envolvimento na educa~ao crista efetiva tern urn beneficio possivel tanto para
adultos como para adolescentes, em parte porque o desenvolvimento da fe se entende
melhor como um processo que dura toda a vida (p. 53).
2. Os fatores de efetividade podem ser agrupados usando-se as mesmas categorias da
aprendizagem academica: caracteristicas dos docentes, do pastor, do processo
educativo, do conteudo educativo, o interesse dos colegas pela aprendizagem, e as
metas e objetivos (p. 53).
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3. Um processo educativo efetivo descansa nao apenas sobre o sentido tradicional da
transmissao do conhecimento mas tambem emerge da experiencia (p. 54).
4. Um programa efetivo para adolescentes requer que os docentes tenham uma
experiencia educativa valiosa (p. 54).
5. Um conteudo efetivo para adolescentes requer uma mescla do conhecimento biblico
e uma compreensao de em que medida isso esignificativo para os problemas da vida
enfrentados por cada grupo etario (p. 54).
. 6. E importante ter um missao clara e objetivos claros. Tern poder, em parte, porque o
processo de determirui-los e avalia-los prove um prop6sito compartilhado e um sentido
de equipe (p. 54).
7. E importante a maturidade da fe dos docentes. Quanto maior a maturidade da fe dos
docentes, maior o crescimento na fe dos alunos (p. 54).
Os fatores relacionados com a efetividade da educa~ao crista podem, em sua maioria,
"ser controlados pela escola e pela congrega~ao; portanto, tendo o apoio, o compromisso e a
energia necessarios, e possfvel ressaltar a efetividade" (p. 57).
Outro estudo importante sobre a maturidade da fe foi tambem conduzido pelo Search
Institute, a pedido da lgreja Adventista da America do Norte. A amostra compreendia 14.748
pessoas (12.142 jovens, 1.882 pais, 383 docentes, 176 direlores de escola e 155 pastores).
Dudley (1992), ao publicar os resultados do estudo, identificou alguns fatores a cargo da
escola que promovem a maturidade da fe e a lealdade denominacional. Sao eles: 1) os
docentes sao competentes; 2) a disciplina e justa; 3) OS docentes sao solfcitos e prestativos, 4)
mantem-se urn elevado espfrito na escola, 5) os docentes nio menosprezam os alunos, 6) a
escola mantem as normas adventistas e seu estilo de vida, 7) os alunos tern voz nas normas da
escola, 8) os programas de educa~ao religiosa sap de alta qualidade, 9) os alunos
testemunham a seus docentes sobre sua fe (p. 251 ).
Esses fatores podem classificar-se em tres areas: 1) caracteristicas dos docentes; 2)
clima da escola; 3) programas religiosos e conversa~oes sobre a fe (p. 252). ''Embora as nove
. caracterlsticas sejam importantes, a que tem mais rela~io com a maturidade da fe e a
qualidade dos programas de educa~ao religiosa" (p. 252). Entio, este estudo parece afirmar
que "o crescimento da maturidade da fe dos alunos e a lealdade denominacional sao melhor
promovidos quando se oferecem programas de educa~ religiosa de alta qualidade em um
ambiente escolar solicito e prestativo" (p. 253).
0 interesse dos docentes na integra~ao fe-ensino apareceu num estudo sobre babitos e
preferencias de leitura feito entre docentes adventistas norte-americanos, conduzido por
Beverly Robinson-Rumble (1993). Ela descobriu que um dos temas mais escolhidos como
preferencia de leitura era a integra~ao (4.2 numa escalade 0-5).
Steven Garber ( 1996) fez um estudo entre graduados cristios que atraves dos anos
integraram suas cren~ a sua conduta. Descobriu que a integra~ requer dous aspectos: 1)
convic~oes, ou seja, uma cosmovisao que permita enfrentar as dUvidas e as crises; 2) carater,
por meio de urn mentor que encarne essa cosmovisao.
Constance Nwosu (1999) estudou os programas profissionais que procuram o
desenvolvimento da integra~o da fe e sua implementa~o nas classes de nfvel universitario
em diferentes institui~oes de educa~ao superior. Tambem analisou as praticas mais destacadas
dos docentes universitarios em rela~ao com a integra~o da fe.
Esfor~os

Institucionais de Integra~o F&-Aprendizagem

Algumas institui~oes educativas fizeram tentativas de colocar a integra~ao da fe em
distintas disciplinas. Crenshaw e Flanders (1984) compilaram uma serie de ensaios escritos
por professores do Central Methodist College, os quais enfatizaram a importancia de prover
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uma educa9ao centralizada nos valores. David Beck (1991) publicou um livro que tentou
estabelecer um "modelo para levar a cabo a abertura da mente norte-americana a verdade
absoluta, aos valores absolutos e a Biblia como revelaQio divina. Tenta integrar nossas
cren9as em urn Deus infalivel e relacionar a revelaQio das Escrituras com as diferentes
disciplinas academicas': (p. 8).
Outras instituiQoes estao trabalhando na integraQio da fe na educa9ao. Algumas delas
sao as seguintes:
A serie Through the Eyes ofFaith (Pelos Olhos da Fe), publicada por Harper Colleges
Publishers e pela Christian College Coalition.
Integrating the Faith (Integrando a Fe) (1987) editado por Moser e Schmidt, urn guia
para docentes das escolas luteranas.
The Institute for Christian Teaching (lnstituto para a Educa9ao Crista), uma institui~o
da lgreja Adventista que oferece seminArios e desenvolve recursos para promover a
integra9io da fe e aprendizagem nas escola5, colegios e universidades adventistas.
Christian Schools International (Escolas Cristis Internacionais) e uma instituiQao.que
prove materiais com uma perspectiva crista para docentes e alunos.
Calvin Center for Scholarship (Centro Calvinista para a ErudiQio) assim como o
Colegio Wheaton publicam livros e monografias sobre distintos aspectos da integraQio.
Outra instituiQio, localizada no Canada, Institute for Christian Studies (Instituto para
Estudos Cristaos), rei:me peritos interessados na investiga9ao da tematica, nao s6 do
continente norte-americano mas tambem de outros continentes.
.
Moser e Schmidt apresentam sua obra em seis volumes sobre como organizar o
currfculo nas escolas luteranas, com. base na integraQio da fe.
Sugestoes praticas para a implementa~o da
integra~o na escola secundaria

Steensma e Van Brummelen (1977) procuraram prover uma visao biblica para o
currlculo das escolas primarias e secundarias cristis. Basearam a seleQio do conteudo no
seguinte:
1) a relaQio da Biblia com a disciplina; 2) o significado que a investigaQio desse
aspecto prove para a vida; 3) o metodo de investigaQio usado por essa disciplina;
4) a interrelaQio das outras disciplinas com essa disciplina; 5) as implicaQ5es do
mencionado anteriormente para o currfculo primario e secundario (p. 16).
De acordo com Steensma e Van Brummelen a seleQao do conteudo e a organiza.Qio
das experiencias de aprendizagem para cada materia devem estar baseadas na Biblia. Embora
a Biblia nao ofere9a formulas para a seleQio do conteudo e a organiza9ao das experiencias de
aprendizagem, "o estudo das Escrituras prove entendimento para os temas da criaQio, a queda,
a reden9io e o reino de Cristo, o Iugar do homem e seu papel neste mundo"(p. 17). Os autores
explicam que na educaQao secundaria, a diferenQa entre as materias deve ser mais notada que
na escola primana.
0 tema da implementaQiO intencional da fe na aprendizagem e bern apresentado por
Fowler (1990). Introduz a ideia de que a mera intenQao de querer ser cristao nio e suficiente.
"A primeira e mais importante questao na busca de uma escola cristae em que medida nossa
pratica, apesar de nossas tentativas de ser cristaos, se distorce pela in:fluencia do meio
cultural? (p. 42). Fowler replica que se as cren9as cristas que mantem as escolas cristis se
distorcem pelo meio cultural, o ensino e o curriculo tambem se distorcem. "A questio nio e
nossas inten9oes, ou o que dizemos que fazemos. A questao e: o que e que da forma a nossa

518

pn\tica? (p. 42). Van Brwnmelen, no livro editado por Fowler (1990a, b, c), trata do papel dos
alunos, dos docentes e do curriculo na implementa~ao da integra~ao. Poe sobre os alunos a
responsabilidade de portar a imagem de Deus, enquanto os docentes cumprem tres fun9oes:
guiar, mostrar e capacitar. A fun~ao de guiar abarca o serum modelo no discipulad<? de tal
modo que convide os alunos a seguir a Jesus. A fun~ao de mos1:raf significa "abrir aos alunos
aquilo que ainda nao conhecem ou nao podem fazer" (p. 160). E compreender a psicologia
dos alunos e os estilos de aprendizagem, e ser capaz de ajustar o ensino a esses
conhecimentos. A fun9iio de capacitar significa "dotar os alunos com a competencia e a
vontade necessarias para que funcionem como discipulos efetivos do Senhor no mundo de
hoje" (p. 160). Para o autor, esta Ultima fun~ao e a meta mAxima da eduta91o cristi. Com
respeito ao curricula, Van Brummelen sustenta a impossibilidade de urn curricula neutro, e
explica que a implementa9ao da integra9io fe e aprendizagem no curricula e mais apropriada
a nivel da unidade (p. 182) do que a nivel dos objetivos ou de cada aula
A Divisao do Sui do Pacifico da lgreja Adventista do Setimo Dia publicou uma serie
de Guias Curriculares que oferece ideias praticas para integrar valores cristios no curricula.
As guias - uma por materia - contem: 1) uma declara~ao das pressuposi90es cristas
subjacentes a cada materia, e 2) exemplos de valores cristaos que podem ser integrados com
diversos temas. A tradu~ao desse material ao Espanhol est! disponivel atraves do Instituto
para a Eduta9iio Crista.

Resumo da Revisio Bibliografica
A literatura sobre a integra~io fe-eilsino-aprendizagem tern mudado muito durante a
Ultima metade do seculo. A maioria dos primeiros trabalhos (Jaarsma, 1953; Gaebelein, 1968;
Saint Olaf, 1956) promovia a inclusao da perspectiva crista no curricula. A literatura posterior
apresenta urn ponto de vista defensivo contra a amea~a do secularismo e do humanismo, e
trata de defender a filosofia da . educa~ crista. Na Ultima decada se percebe uma
compreensio mais abrangente da integra9io da fe, acompanhada por estudos sobre os afazeres
das institui~es cristas e dos docentes para identificar os elementos criticos no
desenvolvimento da integra~ao da fe.

