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Bases de um Modelo de Integra~io Fe-Ensino-Aprendizagem
do Docente no Currfculo Formal
Sem duvida, a mais importante manifestayaO da integrayaO da fe e a vida diana do docente
cristao. Mas, alem do curriculo oculto, as instituiyoes educadoras cristas tem a responsabilidade de
conciliar deliberada e conscientemente a fe atraves de todo cuniculo formal ou programa de
estudo. Em que medida esta responsabilidade e levada a cabo pelos docentes?
Mesmo havendo abundante literatura sobre a importancia de integrar a fe na aprendizagem,
nao existe urn modelo compreensivo que responda a pergunta: "como os docentes ajudam os
alunos a integrar a fe na aprendizagem?" Em termos claros e operativos, "como se observa esta
integrayao na classe e na escola, como leva-Ia a cabo?"
Em sintese, um modelo operativo do processo de integrayao da fe no ensino pela
perspectiva do docente pode ajudar al docente cristao a entender melhor como se cumpre este
processo e como pode levar-se a cabo mas efetivamente.
0 modelo apresentado a seguir foi desenvolvido a partir de uma base te6rica e validado
com urn trabalho de investigayao realizado em 6 escolas secundarias [ensino meio] adventistas,
com uma populayao de 120 docentes.
Base Teorica do Modelo
Esse modelo se origina em dois modelos basicos: em primeiro Iugar o modelo de Hall e
Loucks (1978), referente a implementayao da mudanya na educayao, chamado The concern-based
adoption model (1978) que prove a base educativa; e em segundo Iugar, o modelo de Holmes sobre
a integrayao fe-ensino, que prove a base filos6fica.

Base Educativa
Um n\lmero crescente de livros sobre educayao discute o processo pelo qual passam os
docentes quando procuram implementar inovayoes educacionais. Hall, George y Rutherford
(1977, 1979) estudaram o processo de mudanya na educayao e apresentaram um modelo que
representa as diversas maneiras que um individuo implementa uma inovayao. Considerando que a
integrayao -pelo professor- da fe numa materia e a implementayao de uma inovayao e se apega a
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educacional, e importante identificar as principais pressuposi~oes sobre a
a) a mudan~a e urn processo, nao urn evento; b) a mudan~a e levada a cabo por
individuos; c) a mudan~a e uma experiencia altamente pessoal; d) a mudan~a envolve crescimento;
e e) o centro de facilita~ao da mudan~a tern que estar nos individuos, inova~oes e contexto.
Base Filosofica
Holmes (1975, 1977) proveu a base filos6fica que permite identificar os niveis de
integra~ao da fe na pratica educacional. Em The Idea of a Christian College (A Jdeia de um
Colegio Cristiio) e All Truth is God's Truth (l'oda Verdade e Verdade de Deus) Holmes apresenta
as diversas maneiras em que os docentes geralmente abordam a integra~ao. Das ideias de Holmes
(posteriormente sistematizadas por Akers em 1977) se desprenderam quatro modelos de integra~ao
dafe:
1. Completa dissoci~ao ou ausencia total de integra~ao
2. Rela~o dialogal
3. Rela~ao conjuntural
4. lntegra~o total ou fusao
A completa dissoci~ao ocorre quando o docente mantem separados os mundos da fe e a
aprendizagem. Por tanto, os alunos tem uma visao distorcida da realidade. Se o docente apresenta
as diferen~as entre o mundo da aprendizagem e o mundo da fe, ou se existe alguma
correspondencia entre eles e o modelo da rela~ao dialogal.
0 modelo· da rela~ao conjuntural ocorre quando o docente usa os pontos de contato naturais
entre a religiao e a materia, mas a fusao e somente parcial, incompleta. A fusao s6 se cumpre
quando o docente oferece uma visao unificada da realidade, e os alunos compreendem esta
totalidade 16gica.
<:_...._______....________...._....____________....---....--....
teoria da

mudan~a

mudan~a:

~

dissocia~ao

completa

fusao completa

Ambos p6los do continuum sao ideais. A dissocia~ao completa e impossivel porque, de
acordo com Clouser (1991) cada materia tem uma cren~ religiosa subjacente. A fusao completa
tambem e ideal porque e impossivel que urn ser humano compreenda a totalidade da verdade.
Alem disso, o processo da educa~ao nao tem tim (cf. White, 1903).
Os conceitos apresentados podem ser clarificados com a descri~ao de ambos extremos dos
p6los.
A ausencia de integra~io ou dissocia~o completa se caracteriza por:
1. Perda do Iugar proeminente da verdade. Em Iugar de centralizar-se na verdade, a educa~io e
hedonista e pragmatica. Enfatiza somente as habilidades profissionais, o desenvolvimento
pessoal e as experiencias de aprendizagem a custa da verdade. Existe uma dicotomia entre o
sagrado e o secular. Com este modelo o docente expoe a materia divorciada da fe.
2. Perda da universalidade da verdade. A verdade e relativa. A verdade muda conforme o tempo,
o Iugar e a cultura. A verdade e tambem subjetiva: cada urn tern sua pr6pria verdade.
3. Perda da unidade da verdade. Esta perda limita a busca da verdade aos metodos empiricos das
ciencias naturais. A informa~io se aprende de maneira distorcida: mais e mais de menos e
menos. Os profissionais tern como objetivo a especializa~ao.
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0 ideal da integra~iio total motiva a enfase da verdade como total e possivel, e se
caracteriza por:
1. Ter como centro a verdade. A cosmovisao inclui a concep~ao biblica da natureza, o
homem e a hist6ria. A materia e outra revela~ao de Deus. Os docentes e alunos examinam juntos
as pressuposi~oes basicas do livro de texto, as contribui~oes em aula, as ideologias prevalentes as
provam com os principios biblicos para ver se sao cristas e podem ser aceitas.
2. A verdade e universal. A verdade inclui todas as materias e penetra todas areas. Urn
docente cristao nao pode esconder a verdade, porque a verdade ocupa todos os pensamentos e
atividades que desenvolve o docente tanto dentro como fora da classe.
e verdade de Deus. Nao ·existe dicotomia
3. . A verdade como unidade. Toda verdade
.
alguma entre o sagrado e o secular. Os docentes cristaos compreendem a verdade e a compartem
com os alunos na totalidade de suas vidas. A Biblia se incorpora al curriculo como uma visao
unificadora. 0 prop6sito de qualquer atividade educacional e aprender a pensar de forma crista
sobre a ciencia, a arte e a sociedade humana. Deus tern uma visao total e unificadora da realidade,
mas n6s, seres humanos finitos, nao a temos. Ate nossos metodos teol6gicos e hermeneuticos
estao sujeitos a distor~oes e limita~oes pr6prias da interpreta~ao humana.
Um Modelo de lmplementa~iio Deliberada por Parte do Docente
da lntegra~iio da Fe e Aprendizagem
Fundamentados nas bases te6ricas de Horde outros (1987) e de Holmes (1975, 1977), se
desenvolveu urn modelo operacional de integra~ao docente da fe e aprendizagem.
Este modelo esta estruturado sobre sete niveis de implementa~ao deliberada da fe e
aprendizagem. Mesmo representando estagios de implementa~ao deliberada por parte do docente,
nao e um modelo linear. Nao e urn desenho sequencia! nem sao hierarquicos os estagios. Pode ser
que urn docente esteja em mais de urn nivel simultaneamente, dependendo da materia ou tema que
esteja ensinando. A seguir aparece a descri~ao dos niveis:
Nivel 0: Falta de Conhecimento ou de Interesse
No nivel 0 estao os docentes que nao tern urn conhecimento claro do que significa a
integra~ao da fe na aprendizagem da materia, ou nao estao interessados na implementa~ao
intencional da fe. Estes docentes podem ser que enfatizem a integra~ao a nivel extracurricular
porque nao conhecem os principios biblicos e os valores cristaos que se aplicam as materias que
ensinam, ou conhecendo teoricamente o que e a integra~ao da fe e ensino nao sabem como
implementa-la ·em suas aulas. Outros docentes do nivel 0 percebem que e muito dificil levar a
cabo a integra~ao na materia a ensinar. Alguns docentes deste nivel podem ter outras prioridades
em mente, ou sabendo como implementar a integra~ao lhes falta a motiva~ao necessaria para fazelo. Portanto, os alunos de tais docentes nao percebem existir rela~ao alguma entre a fe e a materia.
Se porventura o docente ere firmemente que nao existe rela~ao entre sua materia e a religiao que
professa, os alunos geralmente identificarao esta dissocia~ao. Alem disso, os pianos de aula dos
docentes neste nivel nao incluem nenhurn elemento da integra~ao da fe.
"Niio Sei como lmplementar a Integrafiio no Curricu/o ": 0 Caso de Nancy
Nancy era uma professora de mtisica de uns 25 anos de idade, diretora do coral do 1o grau
e amante da musica. Mas expressou que lhe era impossivel integrar sua fe no ensino da materia.
"Creio que tudo que posso fazer agora e relacionar minha fe com outras areas, nao com a musica."
E explicou em detalhe como ajudava seus alunos a melhorar sua auto-estima ou como os ajudava
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com problemas emprestando-lhes cassetes de mlisica religiosa. "0 melhor que posso fazer e trazer
mlisica religiosa a minhas aulas. Meus alunos preferem mlisica secular. Eu nao sei que fazer."
Nancy mostrou evidencias de seu desconhecimento dos principios biblicos que se relacionam com
a mlisica. Seus alunos nao lembram de nenhum vislumbre de fe na sua materia, e seu
planejamento nao mostrava nenhuma referencia a respeito.

"Nao Posso lmplementa-la em Minha Materia": 0 Caso de Sonia
Sonia, uma professora de matematica, com mas de 15 anos de experiencia docente explicou
que a integrayao fe-ensino "e buscar uma aplicayao donde seja possivel compartir nossa fe. . . mas
tem que ter uma iluminayao esplendida para poder faze-lo com cada tema." Ela compartiu um
exemplo concreto que havia escutado de uma freira.
E como o ensino da divisao. Tome dois nfuneros, se tomamos um e nao e suficiente, que
acontece? Um nfunero tern ·que emprestar ao outro. E o mesmo quando damos algo
aqueles que estao em necessidade. Esimples, mas e o que eu entendo.
Ela explicou que nao e possfvel integrar intencionalmente a fe na matematica. Nao pude
encontrar nenhum principia biblico que se relacione com a matematica. Cada uma das relayoes
que lhe vinham a mente pareciam artificiais, e nao aceitava relayoes artificiais. Mesmo assim
declarou:
Toda minha atividade [em integrayao de fe] e extracurricular. Ao trabalhar diariamente
com os alunos, me interesso por seus problemas e necessidades. Mas nao posso faze-lo em
minha materia Nao sei como faze-lo na matematica Nao sei se sera possivel.
Dois de seus alunos identificaram a integrayao extracurricular que exercia. Lembraram dos
cantos ao principio da aula, as orayoes por alunos com pedidos especiais, e os dialogos sobre
assuntos de preocupayao para os estudantes. Um deles, um aluno do Ultimo ano, explicou: "Temos
matematica cedo de manha. Cantamos e oramos, mas nessa materia nao da pra fazer mais que
isso."

"Tenho Outras Prioridades em Mente": 0 Caso de Mario
Mario e um professor de mlisica demasiado ocupado com outras prioridades para
considerar a integrayao da fe. Mesmo incluindo em seu planejamento alguns objetivos voltados a
integrayao, nao os tomava em conta posteriormente. Disse que se aparecia uma situayao que era
possivel relacionar sua fe, aproveitava essa oportunidade, "mas agora nao estou fazendo muito.
Estou destacando a aprendizagem cooperativa, e tentando ensinar os alunos a trabalharem em
grupos. Agora estou enfatizando isso." Nenhum dos alunos de Mario lembrou de seus esforyos, e
seu planejamento somente havia inclufdo alguns dos objetivos gerais da escola que estavam
relacionados com a integrayao, mas nao tiansferiu esses objetivos em objetivos ou atividades da
materia.

"Sei como Implementar a Integraflio, mas Niio 0 Estou Fazendo no Momento": 0 Caso de Mary
Mary, uma docente de vasta experiencia no ensino de qufmica, havia assistido a um
seminario sobre a integrayao da fe e ensino. Achou tao interessante que ate desenvolveu propostas
concretas de como integrar a fe e a qufmica, mas nunca as aplicou. Ela era consciente que integrar
a fe e mais que mencionar o nome de Deus como Criador, e guiar os alunos na investigayao, de
modo que eles mesmos pudessem descobrir a integrayao da fe no estudo da qufmica. Perguntei-lhe
suas razaes para nao implementar o conhecimento que tinha. Mary me deu tres razoes: (1) falta·de
apoio do diretor ("Nossa escola nao se interessa pela integrayao. Nao temos um Hder que nos
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motive"), (2) falta de tempo ("Nao tenho suficiente tempo para usar em integrayao. Os pianos de
estudo do govemo sao muito estritos"), e (3) falta de cooperayao ("Nos [os docentes] nao
trabalhamos em equipe. Si colaborassemos uns com outros, a integray!o teria sentido para os
alunos").
Mary nao estava fazendo nada para relacionar sua fe com a quimica, mesmo sabendo o que
poderia ser feito. Durante a entrevista me deu ideias muito boas sobre como a escola poderia
implementar a integrayao em forma mais eficiente, e concluiu dizendo: "Espero que essas ideias
possam ajudar em sua investigayao." No entanto ela nao mencionou que estaria disposta a
implementar nenhurna delas. Seus alunos nao mencionaram suas aulas como aquelas em que a
integrayao esta presente, urn aluno dos primeiros anos ainda explicou que a quimica e "demasiada
cientifica" para relaciomi-la com os assuntos espirituais. Seu planejamento nao mostrava nenhuma
evidencia da integrayao da fe com a aprendizagem.

Nivell: Interesse
0 nivel 1 inclui aos docentes que creem que a integrayao pode ser incorporada
intencionalmente em suas materias, mas nao sabem como faze-lo. Estao interessados em
implementar a integrayao em suas classes, e se acham no processo de conseguir informayao e
buscar maneiras para implementa-la. Os alunos dos docentes do nivel 1 nao percebem nenhurna
integrayao em suas classes, e o planejamento das materias nao incluem nenhum tipo de integrayao.
"Sei Muito Pouco ": Os Casos de Daniele Andre
Daniele urn professor de educayao fisica que esta·em seu segundo anode ensino na escola.
Antes havia estado ensinando em escolas publicas e cat6licas. Ficou sabendo da integrayao feensino ao escutar ao diretor nas reunioes de pessoal. Mesmo nao sabendo exatamente que era a
integrayao da fe e a materia, cria que era mostrar aos alunos quao importante e Jesus para eles.
Primeiro quero ser urn born modelo, ter atitudes cristas. Os adolescentes de hoje precisam
de modelos, e urna pena que os que estao nao sejam bons. Sempre Ihes digo que o melhor
modelo e Jesus. . . Quero que meu exemplo abra uma porta ao dialogo.
Daniel reconheceu que a integrayao fe-ensino era nova para ele. Queria aprender como
integrar, como poder relacionar a educayao fisica com a salvayao dos alunos. Nenhum dos alunos
de Daniel nem seu planejamento demonstraram que se estivera levando ~ cabo a integrayao.
Andre era urn professor de geografia que havia assistido a algumas conferencias e havia
lido algum material sobre integrayao, mas ainda nao se sentia suficientemente seguro para inclui-la
em seu planejamento. "Nao a estou planejando por enquanto, mas algumas vezes aparece nas
minhas aulas, sem haver planejado. Em alguns temas e mais facil que em outros. Desejaria poder
planeja-la de modo que nao fora artificial."
Andre cria que a tarefa mais importante de urn docente cristao e ver as materias seculares
com urn meio de conhecer a Deus, onde cada materia tenha urn "sabor biblico". Mas nao sabia
como faze-lo ou onde encontrar informayao. 0 que havia lido ate o momento era tao geral que lhe
ajudava ,POuco em suas necessidades especificas.
E urn assunto muito importante [a integrayao fe-ensino], e existe muito pouca informayao.
Nao sabemos como leva-Ia a cabo. Sinto que e algo que faz falta em minhas aulas, e tenho
a sensayao de que estou somente transmitindo conhecimento, somente isso. . . e algo esta
faltando.
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Andre gostaria de assistir a algum semimirio especializado sobre a integra~ao em geografia.
Sonha com o dia em que o grupo de docentes cristaos de geografia escrevam algum material sobre
integra~ao.

Entrevistei a tres alunos de Andre, mas nenhum mencionou seus esfor~os. Seu
planejamento incluia dois objetivos gerais relacionados com a integra~ao: (1) reconhecer a Deus
como Criador, e (2) envolver-se na ecologia como mordomia da cria~ao de Deus. Mas esses
objetivos gerais nao se refletiam a nfvel das unidades.
"Estou Buscando a Forma Apropriada": 0 Caso de Paula
Paula, uma professora dinamica de datilografia, cria que o testemunho pessoal, as aulas de
Biblia, as semanas de ora~ao e outros eventos especiais sao as melhores maneiras de Ievar a cabo a
integra~ao fe-ensino na escola. "Nao sei se isto e suficiente, por isso tento fazer minha parte nas
classes." Expressou que gosta de trabalhar individualmente com cada aluno. E deu exemplos
concretos de como alguns problemas dos alunos haviam melhorado sensivelmente por haver
mostrado interesse individual por eles.
As preocupa~oes de Paula com respeito a integra~ao no curriculo formal a motivaram a
criar uma cartilha de trabalhos para datilografia, onde incluiu alguns proverbios de Salomao e
outras referencias inspiradas. Paula ere que os alunos recebem essas mensagens inspiradoras
quando as estao copiando a maquina. Mesmo nao havendo implementado completamente sua
cartilha, havia provado parte desse material e havia comprovado que os alunos o aproveitavam.
Paula estava tratando de transmitir, mais ou menos sistematicamente, valores tais como a
ordem, a prolixidade e a honestidade, mas nao os tinha inclufdo em seu planejamento. Nao estava
segura se devia faze-lo. Realmente estava muito interessada em conversar sobre o assunto com
outro docente cristao de datilografia.
Os alunos de Paula nao reconheceram nenhum vestfgio de integra~ao em suas classes, e
tanto os objetivos como as atividades de seu planejamento nao inclufam a integra~ao.

Nfvell: Aprestamento
Os docentes do nivel 2 nao implementaram a integra~ao de forma intencional ainda em
suas classes, mas ja tem suficiente informa~ao para introduzi-la sistematicamente e demonstram ter
pianos concretos de faze-lo em breve. Os alunos nao reconhecem a integra~o dos docentes no
nfvel 2, e o planejamento nao inclui nem objetivos nem atividades dirigidas a integra~ao.
"Vou Incluir em Meu Planejamento Algumas Estrategias de Integrafao que Testei": 0 Caso de
Felix
Felix era um docente de contabilidade no seu primeiro anode ensino. Depois de graduarse numa universidade crista, conseguiu trabalho como tesoureiro numa escola pequena, e, mesmo
nao gostando de ensinar, lhe recomendaram ensinar contabilidade. Para ele a integra~ao era algo
for~ado, "enlatado". "E uma maneira for~ada de introduzir a religiao". Felix disse que durante
suas praticas docentes era requisito encontrar aplica~oes espirituais para cada aula, o que nao era
uma tarefa facil. Em conseqiiencia, recusou a integra~ao fe-ensino. Mas, durante o ano escolar
havia tratado de incorporar alguns valores cristaos como a ordem e a integridade, e estava
satisfeito com os resultados. Felix se surpreendeu ao descobrir que esses valores sao os princfpios
basicos da contabilidade, e decidiu introduzi-los em seu planejamento para o ano seguinte.
0 planejamento de Felix e seus alunos nao mostraram evidencias de qualquer integra~ao.
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"Decidi Introduzir Sistematicamente Algumas Coisas que Sei ": 0 Caso de Milton
Milton ensinava ingles e artes havia muitos anos. No passado havia estado envolvido com
da fe em suas materias. Inclusive havia escrito, a poucos anos, orienta~oes sobre a
da fe na matematica, lingua, ciencias e historia.
Ainda havendo participado ativamente no processo de integra~ao no passado, Milton
reconhecia que "durante os Ultimos anos nao lhe havia dado suficiente enfase. Mas prometo a
mim mesmo integrar mas inteligente e sistematicamente durante o proximo ano."
Os pianos de catedra de Milton nao mencionavam a integra~ao. Alem disso, as orienta~oes
que havia proposto anteriormente eram atividades que sugeriam o nivel 3 deste modelo de
integra~ao. Os alunos de suas aulas de ingles e arte nao mencionavam nada de integra~ao.
a

integra~ao

integra~ao

Nivel3: lmplementa~io Irregular ou Superficial
Os docentes incluidos no nivel 3 implementam deliberadamente a integra~ao da fe na
aprendizagem em suas classes, mas nao apresentam urna cosmovisao coerente. Entao, sua
integra~ao e irregular ou superficial. As vezes consiste no uso de versiculos biblicos, canticos
religiosos, ou outros materiais religiosos sem rela~ao coerente ou significativa para a materia. Esta
e, por tanto, uma implementa~ao superficial. A integra~ao e irregular quando OS docentes
relacionam s6 alguns temas da materia com os valores, a religiao ou a fe, mas nao continuam a
integra~ao sistematicamente durante toda a materia. Outros docentes do nivel 3 sao contra a
integra~ao planejada, apoiando, em seu Iugar, a integra~ao espontanea e nao planejada. Muitos
enfatizam a importancia do exemplo do docente, ou o conteudo especffico da integra~ao, e nao tern
urn perfil claro e equilibrado de urn docente cristao na sua materia.
O.planejamento dos docentes do nivel3 pode ser que inclui.alguns elementos da integra~ao
nos objetivos gerais ou nas unidades em particular, ou pode ser que apare~am atividades propostas
que se assemelhem ·a integra~ao superficial.

Jntegrafao Superficial e Sem Sentido: 0 Caso de Susy
Susy recebeu seu titulo de professora em Ciencias Naturais a seis anos. Come~ou a ensinar
num colegio cristao pequeno, onde todos docentes colaboravam na forma~ao dos alunos por meio
duma rela~ao pessoal fora do salao de classes. No ano anterior havia mudado a urn colegio maior,
e nao encontrou essa colabora~ao entre os docentes. "E muito mais dificil trabalhar aqui. Parece
que a rela~o docente-aluno e profissional, onde os alunos nao cooperam com os docentes ou entao
assumem uma posi~ao defensiva." Afim de relacionar sua fe em suas materias de modo
sistematico, incluia versiculos bfblicos relacionados com o tema em cada exame. "Alguns alunos
deixavam esta pergunta em branco durante as primeiras provas, mas depois come~aram a escrever
algo porque eu dava valor a essas perguntas." Contudo, nao havia um seguimento posterior com
os alunos. Susy expressou que estava ansiosa em usar sua criatividade de maneira mais efetiva,
querendo ao mesmo tempo conhecer fonnas mais efetivas de integra~ao.
Os tres alunos de Susy entrevistados reconheceram seus habitos de integra~ao. Urn aluno
do segundo ano disse: ''Nas aulas de biologia e muito claro que Deus criou o homem." Outro
aluno do mesmo ano mencionou:
0 que lembro mais sao as provas. 0 docente sempre incluia urna pergunta com urn ou dois
versiculos de memoria e tlnhamos que descobrir como se relacionavam com o tema da
prova. Ao principia nao tinha nem ideia de como faze-lo, mas agora estou acostumada,
pois meus companheiros me ajudaram a pegar o jeito.
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Uso Irregular: Os Casos de Nora e Roberto
Nora tem ensinado matematica na mesma escola por mais de 20 anos. Era evidente sua
preocupa~ao

pela forma~ao integral dos alunos, enquanto recusava enfaticamente a integra~ao
superficial. A maior parte da sua integra~ao deliberada tinha Iugar fora da materia. "Eu paro tudo
quando os alunos fazem uma pergunta. Lhes digo que sua forma~ao e mais valiosa que a
matematica." Sua enfase na integra~ao esta no exemplo; contudo introduziu alguns objetivos em
seu planejamento. "Ao ensinar porcentagens incluo o dizimo biblico. Talvez se esque~am da
porcentagem mas espero que nao do dfzimo."
0 planejamento de Nora inclufa um objetivo geral relacionado com a integra~o: "avaliar a
sabedoria infinita de Deus e suas leis que governam a materia do universo". Uma unidade tinha
atividades especiais relacionadas a integra~ao que inclufam a agrupa~ao de especies finitas e
infinitas. Um de seus alunos mencionou um exemplo da integra~ao de Nora quando disse:
"quando estudamos quantidades ou medidas, buscamos as medidas biblicas e convertemos essas
medidas nas que usamos hoje."
Roberto, formado a um ano como professor em Filosofia e Psicologia de uma universidade
crista, estava ansioso para implantar a integra~ao da fe em suas classes de Biblia e filosofia.
Incluiu alguns elementos de integra~ao em seu planejamento, mas descobriu que era muito dificil
implementa-los por causa da resposta negativa dos alunos.
Inclui alguns objetivos gerais em meu planejamento porque nao sabia que aconteceria
Tentei fazer aplica~oes espirituais depois de cada tema, assim como um sermonete. Mas
tenho problemas como grupo numeroso·de alunos nao cristaos, que fazem a tarefa muito
dificil para mim.
0 planejamento de Roberto para suas classes de filosofia inclufa objetivos gerais de
integra~o tais como: "elaborar um jufzo crltico com uma perspectiva crista". Para suas classes de
Biblia elaborou o seguinte objetivo: "refletir sobre como Deus esta com o ser humano atraves da
· historia". Mas nenhum dos nove estudantes que entrevistei reconheceram os esfor~os da
integra~ao de Roberto.

Nao Planejada e Espontdnea, mas Deliberada: Os Casos de Oscar e Ernesto
Oscar ensinava biologia. Explicou-me que tinha suas ideias pessoais sobre como
implementar a integra~ao da fe.
Para mim a integra~ao e tao sensfvel e dinam.ica que se pode usar a qualquer bora. Pode
aparecer em dez aulas consecutivas e nao aparecer em outras dez. Nao gosto da integra~ao
sistematica porque e demasiado estruturada. Creio que nao se pode planejar a integra~ao
porque pode ser muito fictfcia. Fa~o-a espontaneamente e os alunos percebem que vivemos
a fe, e nao fingimos. A integra~ao deve ser natural.
Oscar pensou que planejar a integra~ao pode provocar efeitos negativos nos alunos.
Pensou que inclui-la no seu planej8Jllento e como incluir um elemento estranho na ciencia. Por
esta razao, decidiu que nao aparecesse nos seus pianos de aula. Tres dos quatro alunos
entrevistados do Oscar mencionaram que ele relacionava assuntos espirituais com a materia, mas
todos foram incapazes de dar exemplos concretos.
Ernesto ensinava ml.isica na mesma escola a mais de 20 anos. Seus interesses estavam
mais relacionados com a influencia adversa dos meios de comunica~ao sobre os estudantes que
com a integra~ao que levava a cabo.
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Nao tenho uma ideia clara [da integra~ao fe-ensino]. Fa~o-a espontaneamente. Oro para
que Deus me ilumine. Sei que a ora~ao nao substitui o planejamento, mas muitas vezes a
espontaneidade renova-lo. Mas creio que planejar pode ajudar. Claro que uso a Biblia
quando falo da mtisica na Biblia, mas exceto por isso, sou espontaneo.
0 planejamento de Emesto inclufa alguns objetivos gerais relacionados com a integra~ao:
(1) reconhecer a mtisica coma arte divina, (2) diferenciar a ml1sica sagrada da secular, e (3) avaliar
a importincia da religiao na modifica~ao da mtisica durante a Idade Media. Contudo, seus alunos
nao reconheceram nenhuma rela~ao entre a materia e a religiao em suas aulas.

Nivel 4: Implementa~io Convencional
Os docentes do nivel 4 incluem tanto a modelagem do professor como aspectos do
conteudo das materias na sua defini~ao da integra~ao fe-ensino. Estio preocupados com a
apresenta~ao em seu planejamento, pensam que deve ser implementada naturalmente. Os docentes
deste nivel focalizam seu interesse no seu papel como docentes-guias no processo de integra~ao.
Os docentes do nivel 4 se sentem tao satisfeitos com sua implementa~ao estabilizada que nao
fazem nenhum esfor~o para mudar suas estrategias. Os alunos reconhecem a integra~ao dos
docentes do nivel 4 e sao capazes de mencionar exemplos concretos, mas percebem que nio estao
ativamente envolvidos no processo. 0 planejamento inclui, pelo menos a nivel de objetivos gerais;
atividades de integra~ao, e freqUentemente a integra~ao aparece nos objetivos da unidade e nas
atividades de aprendizagem.

lmplementaflio Estabilizada. Muito Pouca Mudanfa: Os Casos de Miriam e Linda
Miriam nao teve acesso a educa~ao crista quando recebeu ha 12 anos um convite para
ensinar historia e etica numa escola crista de 1° grau. Lutou durante vanos anos para encontrar
uma maneira de integrar sua fe com as materias que ensinava. Descobriu os princfpios cristaos da
etica e formas de relacionar a hist6ria sem amea~ar seu papel como historiadora. Com respeito al
planejamento, ela disse: "incluf a integra~ao da fe no planejamento para lembrar-me de faze-lo. As
vezes aparece de maneira detalhada e as 'vezes nao. Da muito trabalho faze-lo."
Mesmo que contente com o alcan~ado, lhe gostaria sab~r se era suficiente e em que podia
melhorar.
0 planejamento de Miriam inclufa objetivos gerais e de unidade relacionados com a
integra~ao da fe. Urn objetivo geral dizia: "relacionar a historia secular com a sagrada". Este
objetivo geral se especificava num objetivo de unidade: "comparar conceitos te6ricos desta
unidade com os ensinos e a conduta de Cristo". 0 metodo proposto para alcan~ar esse objetivo era
comparar as vidas de Alexandre Magno com a de Cristo. Outros objetivos inclufam a rela~ao das
profecias biblicas com a historia e o papel do povo hebreu na historia mundial. Os tres alunos de
Miriam que foram entrevistados reconheceram os esfor~os de integra~ao de Miriam. Urn deles
mencionou a atividade de comparar as vidas de Alexandre Magno e a de Jesus como uma das
atividades sobresalientes da integra~ao.
Linda tambem ensinava historia. Ela cria que "nao podemos desperdi~ar nenhuma
oportunidade na integra~ao da fe". Reconhecia que no come~o de sua carreira docente havia
desperdi~ado muitas oportunidades de integra~ao, e pouco a pouco compos cuidadosamente um
plano de integra~ao para cada unidade: objetivos, atividades, e avalia~ao. Mas muito pouca
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mudanya ocorreu atraves do tempo. "Neste momento e pouco freqiiente que introduza urna
mudanya", afirmou Linda.
0 planejamento de Linda estava embebido de integrayao da fe, desde objetivos gerais ate
atividades e avaliayao. Por exemplo, um objetivo da unidade dizia: "refletir sobre o ponto de vista
cristio da guerra". Esse objetivo se alcanyava atraves das seguintes atividades:
Ler Lucas 21 : 10 e 26 e relaciona-lo com: a) causas da guerra, b) conseqiiencias da guerra,
c) que a Biblia diz sobre a condiyao do mundo no fim da historia, d) busque textos biblicos
que relacionem o egofsmo e a ambiyao do ser humano, e) compare Isaias 14:12-23 com
Ezequiel2:8, f) encontre uma aplicayao ao assunto contemporaneo na historia depois de ler
Mateus 24:6-8, 21; Lucas 21:9-11, 26; Daniel12:4; Isaias 2:11, 12, 14-17, e 22.
Urn dos alunos de Linda mencionou que "a professora fala sobre a Biblia na classe de
historia. Ela nos faz buscar alguns textos bfblicos relacionados com o tema que estamos
aprendendo." Mas os alunos tambem disseram que a participayao dos alunos era mais passiva que
ativa, e portanto nao muito interessante.

Nfvel S: lmplementa~io Dinimica
Os docentes do nfvel 5 centralizam sua integrayao nas respostas e reayoes dos alunos. Tem
urn repertorio de estrategias e uma variedade de fonnas em que se adaptam as repostas e
necessidades dos alunos. Estao constantemente melhorando sua integrayao da fe e o ensinoaprendizagem. Mesmo tendo planejado a integrayao, a implementayao e natural e espontanea. Os
docentes do nfvel 5 tentam envolver os alunos no processo de integrayao e estao atentos as
diferenyas pessoais ou as preocupayoes que surgem entre os alunos.

Os Casos de Marlene e Luisa.
Marlene cresceu num lar nao cristao. Converteu-se ao cristianismo faz tres anos e aceitou
urn chamado para ensinar matematica numa escola crista. 0 diretor e outros docentes lhe disseram
que devia integrar sua fe nas suas aulas. Assim que buscou infonnayao, leu livros, e pediu
c_onselho ao pastor da sua igreja Tambem pediu a Mary -a docente de qufmica mencionada como
exemplo do nfvel 0- ajuda nesse assunto em particular. "Quando nao encontrava a informayao que
precisava, pedia ajuda a uma professora de experiencia como Mary, quem sempre estava disposta
·
a ajudar-me."
Marlene desfrutava implementar a integrayao da fe no ensino-aprendizagem de maneira
planejada e natural.
Outro dia urn aluno me disse: "professora, por que temos que comprar tantos livros de texto
quando para voce a Bfblia contem tudo? Tern matematica, historia, biologia. Por que
temos que comprar livros de texto quando voce encontra tudo na Bfblia?" Bem, eu uso a
Bfblia para dar-lhes algumas leis fisicas, e ele estava tao assombrado!
Marlene estava muito interessada com a resposta dos alunos. "Sempre vejo suas caras, e
sei que estao pensando. Animo-os a tirar suas pr6prias conclusoes."
Todos os alunos entrevistados na escola a mencionaram como o primeiro e melhor exemplo
de integrayao. Todos se mostravam realmente entusiasmados com suas estrategias. "Mesmo
parecendo estranho, a melhor relayao que vejo entre uma materia e a religiao e com a matenuitica",
declarou um aluno do primeiro ano. "Buscamos na Bfblia as leis fisicas e matematicas. Todos
estavamos surpreendidos que essas leis estivessem ali muito antes que fossem descobertas por
cientistas. E discutfamos porque foi assim." Outro aluno disse que "em matematica ha mais
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oportunidades de relacionar a fe porque a materia tern mais a ver. Conversamos muito; e
realmente interessante."
Luisa, uma professora jovem que ensina historia combinava as atividades extracurriculares
com as curriculares na implementa~ao da integra~ao da fe. Quando estudavam 0 tema da familia,
organizava uma Semana da Familia, onde se podia envolver os pais dos alunos. Ravia estado
melhorando suas estrategias de integra~ao cada ano, e havia aprendido que uma variedade de
estrategias ajuda aos alunos sentirem-se mais comprometidos com a integra~ao.
Quando encontro algum material valioso sobre integra~ao da fe, penso muito sobre como
implementar essa novidade. Levo-o aos alunos as meias, sem terminar, porque quero que
eles encontrem a conclusao. Apresento uma pergunta, os alunos dao sua opiniao, e depois
da discussao chegamos a uma conclusao. Mas esta estrategia nao funciona com todos
alunos.
Luisa mencionou varias estrategias que pode usar na integra~ao: trabalho em grupos, mesa
redonda, colagem, dramatiza~ao, sempre dentro do tema.
0 planejamento de Luisa afirmava que "a historia e a participa~ao de Deus, a humanidade,
e Satanas nas experiencias humanas passadas. . . A historia e conhecer o fundamento da vida ...
de onde viemos, quem somos, e para onde vamos". Alguns objetivos gerais sao os seguintes: a)
conhecer o conflito entre o hem e o mal revelados na historia; b) compreender a interven~ao de
Deus nos assuntos humanos; c) avaliar as distintas cosmovisoes, e suas pressuposi~oes desde uma
perspectiva crista; d) refletir sobre o prop6sito divino para este mundo; e e) demonstrar a conduta
crista nas atividades curriculares e extracurriculares.
Seus alunos reconheceram sua integra~ao como planejada, mas, ao mesmo tempo,
espontanea. "Creio que a professora planeja essas atividades (de integra~ao), mas nao a
percebemos como tais porque ha tanto dialogo e discussao, que todos estamos interessados", disse
umaluno.

Sintese do Modelo de Integra~io por parte dos Docentes
Caracterfsticas

Exemplos caracterfsticos

Nfvel 0:
Falta de
conhecimento ou
de interesse

0 docente tern pouco ou nenhum conhecimento do
que e a integra~io da fe na materia.
0 docente nilo faz nada para buscar a integra~io.
0 docente nio esta convencido de que e possfvel
integrar a fe na sua materia.
0 docente pensa que a materia que ensina nilo esta
relacionada com a fe.

Nivel 1: Interesse

0 docente adquiriu ou esta adquirindo infonna~io
sobre integra~ilo fe-materia.
0 docente e consciente que deveria incorpora-la em
suas aulas.
0 docente esta buscando fonnas de implementar a

"A integra~io e s6
extracurricular, nio pode ser
implementada no curricula."
''Nesse momenta tenho outras
prioridades em mente."
"Nio posso faze-lo na minha
materia."
"Sei como faze-lo, mas nilo
tenho apoio da institui~ilo."
"Sei muito pouco sobre como
implementa-la."
''Nio gosto da integra~io
superficial, por isso estou
buscando novas vias."
"Estou buscando ideias de

Nfvel de
lmplementa~o
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integra~io.

0 docente pensa que valeria a pena incorporar a
em seu planejamento.

integra~io

implementa~io."
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Nfvel2:
Aprestamento

0 docente sabe como implementar a integra~ilo
pelo menos em alguns temas.
0 docente esta fazendo pianos definidos de
implementar a integra~lo em forma deliberada num
tempo determinado.

"Vou incorporar algumas
ideias no meu planejamento que
provei espontaneamente."
"Decidi que vou introduzir
algumas coisas de forma mais
sistematica no planejamento e
nas atividades declasse."

Nfvel3:

0 docente integra de forma deliberada, mas nilo
planificada.
0 docente n!o demonstra uma cosmovisilo
coerente.
0 docente integra de forma irregular alguns temas,
mas fora do contexte geral da materia.
0 docente integra de forma superficial. Usa
conteudo espiritual, mas com um prop6sito secular,
fora da cosmovislo.
Alguns problemas intemos interferem com a

"Sei que o que fa~o n!o e o
melhor, mas esta e uma escola
crist! e tenho que fazer algo."
"Nilo tenho ideia de como
planejar isto."
"S6 me sinto comodo com urn
par de temas: cria~ilo e

Implementa~ilo

irregular ou
superficial

implementa~o

"=

=

Nfvel4:

:9

convencional

E
Gl

";

Implementa~ilo

da integra~o.

0 docente sabe como integrar sua fe com a materia.
Implements a integra~!o de forma estavel, mas nilo
produz nenhuma mudan~a nas estrategias de
implementa~lo.
A integra~!o se mostra numa implementa~ilo

"=
0

""s

Uo

evolu~ilo."

''Nio gosto de planejar. 0 que
e de forma consciente, mas
espontinea."

fa~o

"Registro a integra~ilo no meu
planejamento a nfvel de unidade
assim que lembro."
''Nilo e comum que mude 0 que
ja havia planejado."

coerente.
0 planejamento mostra integra~!o a nfvel de
objetivos de unidade em alguns temas.
A integra~ilo que conduz o docente tern base mais
na exposi~!o do docente que na resposta dos alunos.
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Nfvel 5:
Implementa~!o

dinimica

Nfvel6:
Implementa~ilo

compreensiva

0 docente coopera com seus colegas na tarefa de
da fe.
Existe um trabalho cooperative entre dois ou mais
doc~ntes para aumentar o impacto nos alunos.
0 docente pode descobrir modifica~Oes que fez nos
ultimos meses e que esta planej~do para um futuro
pr6ximo.
0 docente modifica as estrategias de integra~ilo e
os temas de acordo aos interesses e necessidades dos
alunos.
Silo os alunos quem efetuam a integra~ilo.
0 docente coopera com seus colegas na tarefa da
integra~!o da fe.
Existe um trabalho cooperative entre dois ou mais
docentes para aumentar o impacto sobre os alunos.
A institui~ilo em sua totalidade (ou pelo menos um
grupo de docentes) preveem uma cosmovisilo crista
coerente.
integra~o

"S6 em olhar as caras [dos
alunos] ja sei o que pensam. Daf
os animo a tirar conclusOes."
"Varlo minhas estrategias de
acordo as necessidades dos
alunos."
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Fatores Relacionados a Integra~io Deliberada
da Fe no Ensino por parte dos Docentes
Sao muitos os fatores relacionados com a implementa~ao docente: o conhecimento, o
interesse, as preocupa~oes, e a dificuldade percebida da materia.

0 Conhecimento do Docente sobre a Integra~io da Fe
0 conhecimento dos docentes parece determinar o tipo de implementa~ao que utilizam.
Existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento te6rico sobre a integra~ao fe-ensinoaprendizagem e o conhecimento sobre a implementa~ao da integra~ao. 0 primeiro tern que ver
como conceito dos docentes sobre a integra~ao, sua cosmovisao, eo conhecimento dos temas e
princfpios bfblicos subjacentes da materia. Gaebelein (1968) e Holmes (1975, 1977) expressaram
que urn conceito compreensivo da integra~ao envolve todas as areas do currlculo. Os docentes que
tern urn conceito de integra~ao que abarca currlculo formal, informal e oculto estao nos nfveis
mais altos de implementa~ao da integra~ao no currlculo formal.
Quanto maior o conhecimento das bases bfblicas ou temas que podem apoiar a integra~ao,
maior o nfvel de implementa~ao.
As ideias equivocadas ou parciais sobre integra~ao fazem mais mal que hem. Os docentes
que foram treinados para uma integra~ao superficial ou artificial tendem a recusar todo tipo de
integra~ao, e a nao fazer nada pela implementa~ao do currlculo formal, para evitar artificialidade.
Geralmente, tratam de nutrir a fe de seus alunos per meio de atividades extracurriculares, ou
deixam a integra~ao para as classes de Bfblia ou as semanas de ora~ao. Os docentes que tern uma
compreensao mais abarcante tendem a manter urn melhor equilfbrio entre todas as faces da

o

integra~ao.

A literatura sobre a mudan~a. na docencia sugere que a tradu~ao do conhecimento a
requer urn hom treinamento, trabalho de equipe e apoio dos lfderes (Pullan, 1982,
1992; Hall e Hord, 1984). Durante as entrevistas, varios docentes expressaram como lutaram
sozinhos durante vanos anos em busca de formas de implementar a integra~ao. Os docentes mais
jovens pedem o conselho dos mais experientes. Todos querem deixar sua condi~ao solitaria para
compartir seus exitos e fracassos com os demais.
implementa~ao

0 Interesse dos Docentes
Ainda que a maioria dos docentes expresse interesse na integra~ao, existem diferen~as de
interesse em aspectos particulares da integra~ao. Muitos docentes gostariam de conhecer as
experiencias de seus colegas. A maioria dos docentes gostaria de saber que opinam os diretores de
suas escolas sobre a integra~ao por eles administrada. 0 interesse em aspectos particulares da
implementa~ao s6 aparece naqueles que ja a implementavam de forma regular e sistematica.
0 interesse dos alunos anda paralelo ao interesse dos docentes. 0 interesse do aluno esta
menos relacionado com seu conhecimento da religiao, contexto ou afilia~ao, que com sua
participa~ao no processo de integra~ao.

0 Planejamento do Docente
Fullan (1992) advertiu que "para que a implementa~ao tenha exito, seus autores tern que
entender com claridade o que fazem e que significa a mudan~a para por-Ia em pratica " (p. 31 ).
Por tanto, e muito importante ter objetivos claros em todos os nfveis do sistema. As escolas
geralmente tern uma declara~ao de missao e tem elaborado objetivos para a integra~ao da fe, mas
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as vezes os docentes, alunos e suas familias nao os conhecem suficientemente bern. Emais,
raramente esses objetivos se transferem as materias. Lamentavelmente em algumas escolas esses
objetivos se ~evisam somente antes das supervisoes, e se mantem guardados em lugares
inacessfveis.
E realmente importante o planejamento da integra~ao. S6 os docentes que planejam a
integra~io a implementam sistematicamente.
Preocupa~oes

Emergentes dos Docentes

As preocup~oes dos docentes variam de escola a escola. As vezes essas preocupa~oes
distraem sua aten~ao dos esfor~os de relacionar a fe com a materia. Entretanto os docentes que
implementam deliberadamente a integra~ao nao parecem compartir o grau de preocupa~ao dos
demais. As preocupa~oes comuns se focalizam com freqilencia na lideran~a e preferencias
religiosas dos alunos.
A lideran~a de uma escola e fundamental no estabelecimento do clima espiritual da
institui~ao. Os docentes percebem as prioridades do diretor. Aqueles docentes dos nfveis 0 a 3
tenderao a reconhecer a falta de coerencia ao expor a cosmovisao crista em suas aulas, mas
atribuem essa situa~ao a deficiencia em promover a inte~ao por parte dos lfderes. Mas os
docentes dos nfveis 4 e 5 raramente percebem essa necessidade.
Os docentes estao ansiosos por reconhecimento. Querem saber que pensam seus lfderes
sobre seu trabalho.
A administra~o das escolas expressa com seguran~a que o prop6sito principal da
existencia de suas escolas e prover uma educa~ao integral. Mas reconhecem que nao estao seguros
de como isso tern que ser implementado nas.materias. Por isso animam aos docentes a fazer seu
melhor. A administr~ao com um alto compromisso espiritual sente ser tanto lfder espiritual como
academica, e cria uma atmosfera onde os docentes se sentem envolvidos na inte~ao. Os alunos
nessas escolas valorizam a atmosfera crista e querem pennanecer na escola, sem importar outras
deficiencias.
A visao que tern o diretor da escola parece sera luz que guia a comunidade escolar. 0
conteudo e o processo dessa visao sao indispensaveis para os lfderes. Epossfvel que essa
expressao nao esteja escrita, mas e percebida inconscientemente. Se a integr~o da fe nao forma
parte dos objetivos principais do diretor, e muito dificil que tenha um Iugar preponderante na
escola.
Outro fator importante e a cultura na qual se encontra a escola. Essa cultura impacta as
cren~as, os valores e habitos da implementa~ao da integra~ao. Para uma escola, o contexto
religioso do pais pode ser uma barreira para a integra~ao, enquanto para outra e visto como uma
vantagem. Para alguns, a presen~a de alunos nao-adventistas se percebe como uma dificuldade na
implanta~ao da integra~ao, mas para outros se percebe como urn desafio positivo e urn beneficia.

Algumas lmplica~oes do Modelo para a Educa~io
Parece que os docentes se colocam nurn continuum que vai desde ausencia de interesse e de
implementa~ao ate a implementa~ao din8mica. 0 conhecimento de onde esta o docente neste
continuum pode ajuda-lo a avaliar seu crescimento e pode ajuda-lo a encontrar diversas fonnas de
melhorar seu desempenho da integra~ao. 0 modelo tambem pode ajudar aos lfderes educativos,
sejam a nfvel de escola ou de sistema, a desenhar formas efetivas de trabalhar com docentes em
cada nfvel de implementa~ao.
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0 conhecimento da integrayaO e urn fator importante no processo de implementayaO. Por
tanto, quando os docentes tern wna idtHa clara e compreensiva do que envolve a integrayao da fe,
tendem a prover uma perspectiva crista mais coerente. E importante o conhecimento dos temas
bfblicos e dos valores que subjazem a materia, bern como o conhecimento do perfil ideal do
docente cristao em determinada area.
Mas 0 conhecimento te6rico nao e suficiente, senao que OS docentes precisam saber
tambem como planeja-Io e implementa-lo de forma dinamica e natural onde o aluno seja o
construtor da sua propria integrayao. Urn treinamento parcial ou deficiente pode ter urn efeito
negativo no interesse e implementayao docente.
0 .interesse geral nao e 0 suficiente para que motive OS docentes a implementar a
integrayao, e os discursos 4os docentes nao sao suficientes para motivar o interesse dos alunos.
S6 se promove o interesse na integrayao quando os alunos se envolvem ativamente no
processo, e eles mesmos podem descobrir o significado da realidade e a coerencia da cosmovisao
crista.
As declarayoes de missao da escola proveem direyao a comunidade escolar sempre que
esses objetivos estejam escritos com claridade, sejam conhecidos e aceitos pela totalidade da
comunidade, e se reflitam no planejamento dos, docentes. Os objetivos da instituiyao que nao se
transferem como objetivos para o docente sao ineficientes.
0 planejamento da integrayao esta diretamente relacionado com o nivel de implementayao
pelo docente. Ainda que alguns docentes declararam que implementavam a integrayao sem incluila em seu planejamento, essa implementayao nao foi percebida pelos alunos.
0 ambiente cultural, economico e religioso da escola provoca diferentes preocupayoes que
afetam a implementayao da integrayao. Alguns desses fatores podem ser controlados pela
administrayao, o sistema, ou pelos mesmos docentes, enquanto outros sao inerentes da escola, e
por tanto os docentes tern que implementar estrategias que considerem esses fatores e tirem
vantagem deles.
A natureza inerente da materia e urn fator reconhecidamente importante que as vezes afeta
a integrayao. Nem todas disciplinas apresentam as mesmas possibilidades, mas cada materia pode
ser tratada coerentemente desde uma perspectiva crista.
Apesar das dificuldades das materias, a cosmovisao crista deve ser a base de todas
materias. Qualquer disciplina, ao estar conectada com a realidade, esta baseada em pressuposiyoes
filos6ficas que estao basicamente relacionadas com o paradigma hebreu (a totalidade da verdade)
ou o paradigma grego (o dualismo entre o sagrado e o profano). 0 modelo proposto tenta mostrar
de modo simples o processo complexo da implementayao pelo docente, e orienta-lo rumo ao
paradigma hebreu.
Ainda que o modelo pode ser utilizado para uma auto-avaliayao, nao tern a intenyao que
seja utilizado para uma avaliayao somat6ria.
Recomenda~oes

Devido a falta de estudos de investigayao na area de integrayao da fe, este modelo deve ser
considerado preliminar e incipiente por sua natureza, e pode utilizar-se como base para realizayao
de outros trabalhos nesta area.
A seguir se apresentam algumas recomendayoes para
investigadores, docentes e sistema educacional adventista.
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Para Investigadores
1. Seria interessante utilizar este modelo para observar a implementa~ao da integra~ao nos
niveis universitario e primario.
2. Deve-se estudar os efeitos de diversos estilos de lideran~a na integra~ao. E necessario
determinar o papel dos administradores das escolas e do sistema educativo na implementa~o da
integra~ao ja que pode ajudar estes a prover urn clima apropriado para a integra~ao.
3. As entrevistas com docentes e diretores indicaram falta de claridade sobre o ideal de
integra~o nas materias especificas. E necessaria investigar sobre os principais componentes da
integr~ao na estrutura das diversas disciplinas.
4. E necessaria investigar a particip~ao dos alunos na investiga~ao (Holmes, 1994).
Provavelmente urn modelo de estagios de integra~ao do aluno pode ajudar os mesmos no seu
processo de desenvolvimento de urna mente crista, e al mesmo tempo ajudar aos docentes a guialos nesse processo.
Para Docentes e Sistema Educacional
1. Ja que 0 grau de implementa~ao do docente e principalmente determinado pelo
conhecimento e interesse do docente, enecessaria que os docentes tenham interesse, habilidades e
recursos necessanos para a implementa~ao da integra~ao. Os administradores e assessores
pedag6gicos devem promover o planejamento da integra~ao a nivel de materia e prover ao mesmo
tempo urn seguimento a partir do sistema educacional.
2. Os planejadores do sistema educacional em todos niveis da organiza~ao devem
desenvolver urna declara~ao de filosofia e urn conjunto de objetivos claros. Materiais curriculares
baseados em principios e valores biblicos podem ajudar a docentes a traduzir a fe em a~ao. Alem
disso, pode ser util elaborar urn perfil ideal tentativo de integra~ao para cada disciplina.
3. 0 sistema educativo pode planejar congressos regionais ou nacionais de integra~ao
onde se promova o intercambio de ideias. Pode-se fazer o mesmo a nivel de cada institui~ao.
4. Os administradores precisam disseminar os objetivos da escola para que toda a
comunidade educativa os conhe~a. Os subordinados sao responsaveis por transladar esses
objetivos a suas areas particulares.
5. Os administradores e o sistema devem prover oportunidades aos docentes para que
trabalhem em equipe sobre o tema da integra~ao.
6. Os docentes devem concentrar suas estrategias de integra~ao em promover a
participa~ao ativa do aluno no processo. Devem coordenar seus esfor~os com o prop6sito de
prover uma cosmovisao crista coerente. ·
7. 0 modelo desenvolvido neste estudo nao tem a inten~ao de que seja utilizado em
avali~oes somat6rias. Mesmo assim, anirilo a docentes e administradores que utilizem o modelo
como um instrumento de auto-avalia~ao docente.
Ainda que representando estagios de implemen~o deliberada da inte~ao da fe por
parte do docente, o modelo nao e hierarquico ou seqiiencial. Nao e urn modelo de
desenvolvimento senao urn modelo descritivo do tipo de integr~ao que o docente utiliza. Pode
suceder que um docente esteja em mas de um nivel ao mesmo tempo dependendo da materia ou
tema que se encontra ensinando.
8. Tanto docentes, administradores, como outros membros do sistema educacional devem
reconhecer que mesmo que o estudo s6 trata da integra~ao da fe no curricula formal, a integra~ao
da fe nesse ambito nao substitui a implementa~ao no curriculo informal ou oculto. Devem ser
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conscientes que existem for~as na dinamica da escola que relacionam todos os aspectos do
curriculo. E esta rela~ao sumamente complexa influi sobre a implementa~ao da integra~ao.
9. Os administradores das institui~oes devem selecionar cuidadosamente os docentes para
suas escolas, e os alunos que sao aceitos na escola ou colegio deveriam conhecer o tipo de
educa~o receberao.
A implementa~ao da fe no ensino-aprendizado deve abarcar a todos aspectos do curriculo e
envolver a toda comunidade escolar e transcender a comunidade em geral.
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