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RESUMO 

LIMA, Creriane Nunes. Perfil dos alunos de uma rede confessional sob o olhar da 
Educação Integral. 2018. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
– Campus Engenheiro Coelho. 91 p. 

 
 
Linha de Pesquisa: Formação de gestores, processos educativos e avaliação  
 

 
A partir do ano de 2012, a mantenedora da Rede Adventista de Educação (RA) passou 
a aplicar uma avaliação externa a fim de investigar a qualidade acadêmica da Rede. 
Além de se depararem com questões voltadas às áreas específicas da formação 
curricular, os alunos também respondem um questionário sociodemográfico com 
questões de base filosófica. É para este ponto específico do questionário de 2016 que 
este trabalho se volta e pretende, mediante etapa exploratória de análise de dados 
direcionada pelo método Survey, identificar o perfil dos alunos do 2º ano do Ensino 
Médio em quatro escolas no estado de São Paulo. Tal proposta possibilita a 
investigação e análise crítica da gestão escolar, dos processos educativos e da própria 
avaliação em si. O objetivo é, à luz dos fatores associados aos pressupostos 
filosóficos confessionais da instituição, caracterizar o perfil discente dessas escolas 
comparando a dimensão prática educacional aos ideais filosóficos desta Rede de 
educação, a partir da análise das respostas dos alunos. O estudo justifica sua 
relevância como fonte de autoavaliação, ajuste de identidade e alinhamento de ações 
pedagógicas. As quatro escolas que se constituíram alvo do estudo foram escolhidas 
por representarem diferentes regiões geográficas do estado de São Paulo. Essa 
caracterização de perfil discente apontou para um quadro já hipotetizado, qual seja, 
que o perfil dos alunos dessas escolas não se mostra em sintonia com os ideais 
confessionais da educação integral da Escola Adventista. 
 
 
 
Palavras-chave: Avaliação institucional; Gestão educacional; Educação integral 
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Abstract 

LIMA, Creriane Nunes. Student’s profile of a confessional educational network from 
the perspective of Integral Education. 2018. Dissertation presented to the Master's 
Program in Education, Centro Universitario Adventista de São Paulo – Engenheiro 
Coelho Campus. 92 p. 

 
Line of research: Manager’s training, educational processes, evaluation 
 

Since 2012, Adventist school maintainer started to apply an external evaluation in order 
to measure the academic quality of its schools. Students answered questions focused 
on the specific areas of curriculum and also a sociodemographic questionnaire with 
philosophical questions as well. It is for this specific point of the 2016 questionnaire 
that this dissertation turns to, through data analysis by the Survey methodology, 
seeking to identify student profiles one year before leaving the High School in four 
schools in São Paulo State. Such proposal enables the investigation and critical 
analysis of school management, educational processes and the evaluation itself. The 
aim is, in the light of the factors associated with the confessional philosophical 
presuppositions of the institution, to characterize student’s profile, comparing the 
practice to the philosophical ideals of this institution, through students answers 
analysis. The study justifies its relevance as a source of self-assessment, to identity 
adjustment and alignment needed for pedagogical actions. Four schools were the 
target of the study and they were chosen for representing the various geographic 
regions of the state of São Paulo. This characterization of the student profile confirmed 
an already hypothesized framework, that is, the profile of the students of these schools 
is not in tune with the denominational ideals of the integral education of Adventist 
school. 
 
 
 
 
Key Words: Evaluation; management; educational processes; student profile 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Rede Adventista de Educação (doravante RA) passa, desde 2012, por um 

novo momento de avaliação externa. Com base nos bancos de dados do Instituto 

Nacional de Exames e Pesquisas (INEP), as questões são desenvolvidas a fim de 

avaliar a qualidade acadêmica de toda a Rede na América do Sul. Além de um 

questionário sociodemográfico, criado, aplicado e disponibilizado para este estudo 

pela Rede, os alunos do Ensino Fundamental, anos finais (5º e 9º anos), respondem 

anualmente, questões de Língua Portuguesa, com foco na leitura e interpretação, 

questões de Matemática, com foco na resolução de problemas. Quanto ao Ensino 

Médio (doravante EM), apenas alunos da 2º série deste segmento fazem a prova e 

resolvem ainda questões de Geografia, História, Física, Química e Biologia. Quando 

saem os resultados que, por seu rigor e método, podem ser comparados aos 

resultados da Prova Brasil aplicada pelo MEC (Ministério da Educação, BRASIL, 

2009) na Rede pública do estado, cada unidade escolar da RA recebe os resultados 

e é aconselhada a compartilhá-los com a equipe diretiva a fim de estipular metas, 

planos de ação e capacitação para o ano seguinte. 

Os dados de tais avaliações abrem inúmeras possibilidades de análise e 

podem ser interpretados para desígnios específicos. Juntamente com essas 

avaliações, os alunos respondem a um questionário1 estruturado fechado que aponta 

dados sociodemográficos, extracognitivos e de base filosófica. Assim, com o foco 

voltado para esse questionário, foram escolhidas quatro escolas da RA, todas no 

estado de São Paulo, como alvo deste estudo. O critério para escolha dessas escolas 

foi baseado na localização geográfica: foi selecionada uma escola da região Leste; 

outra da Capital, uma do Norte e outra do Oeste do estado. O estudo pretende, 

primariamente, mediante etapa exploratória de análise de dados, analisar em que 

medida o perfil discente dessas quatro escolas reflete a filosofia de educação 

confessional defendida pela RA, à luz dos fatores associados aos pressupostos de 

educação integral da instituição. 

                                                 
1 Ver Anexo 1 
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Diante disso, as perguntas norteadoras da pesquisa são: a abordagem de 

educação integral confessional dessas escolas da RA se reflete, de modo efetivo, no 

perfil de seus alunos? Quando essa filosofia confessional encontra a prática da vida 

escolar, o que acontece? Considerando tais problemáticas, aventamos a hipótese de 

que a proposta de educação integral confessional da RA apresenta lacunas em sua 

aplicação no território escolar, no que concerne às práticas de desenvolvimento 

espiritual, havendo necessidade de ajustes a fim de implementar um plano 

intencionalmente mais objetivo, estruturado, sistematizado e eficaz que ratifique seus 

princípios filosóficos e contribua para que a Rede alcance seus objetivos de educação 

efetivamente integral, conforme os ideais filosóficos pioneiros da instituição. 

No intuito de responder ao objetivo primário, foram traçados alguns objetivos 

específicos:  

a) Apresentar um breve histórico da RA contrastando suas bases com o 

histórico das tendências pedagógicas e com teorias de currículo escolar; 

b) Assinalar o conceito de educação integral sob o aspecto dos pressupostos 

filosóficos confessionais da RA de educação; 

c) Identificar e caracterizar o perfil dos alunos da 2º série do Ensino Médio 

(EM) de quatro escolas do estado de São Paulo, pela análise das 

respostas ao questionário da avaliação externa, do ano de 2016, com 

vistas a discutir em que dimensão a prática educacional se alinha aos 

ideais filosóficos da RA. 

O referencial teórico sobre o padrão de qualidade da RA toma por base os 

pressupostos filosóficos de White (2007; 2008), Knight (2010), Luxton (2004), 

Bradfield (2013), entre outros. Para evidenciar o nível de qualidade na prática, este 

estudo se volta, especificamente, para a análise do questionário complementar 

extracognitivo aplicado aos alunos da 2º série do EM dessas escolas no ano de 2016. 

Analisando especificamente os questionários desses alunos, apresentaremos uma 

caracterização de prática religiosa dos discentes com base no método Survey. Essa 

pesquisa de análise de perfil será explorada conforme embasamento de Gil (2007; 

2008), Hair Jr., et al. (2005), Booth, et al. (2008), Babbie (2003), Anderson, et al. 

(2005). Ao considerar a existência de singularidades na proposta filosófica de ensino 

da RA que visa, em última instância, à educação integral, essa caracterização de perfil 
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tem sua relevância como fonte de reflexão, releitura de uma realidade e possibilidades 

de transformações. 

Além disso, a análise dos resultados da avaliação externa poderá auxiliar 

como fonte de autoavaliação e de alinhamento de ações pedagógicas que perpassam 

processos de formação de professores e de gestores, métodos de ensino, propostas 

curriculares, elaboração de livros didáticos, planos pedagógicos, metodologias de 

ensino e os próprios métodos de avaliação para que, na prática, estejam coerentes 

com os ideais de qualidade a que visam alcançar, uma vez que todos esses fatores 

devem ser dirigidos pelos pressupostos confessionais de qualidade educacionais da 

RA. 

O que motivou tal estudo foi o fato de que, em meio à fluidez e às 

indeterminações do período contemporâneo, caracterizado como pós-moderno 

(BAUMAN, 1998; GRENZ, 1997; SANTOS, 1986), vivemos um início de milênio 

inseguro por revoluções filosóficas questionadoras e que desestruturam as bases 

sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade como a conhecemos. É neste 

contexto instável que a questão da educação de qualidade deve ser alvo de grande 

preocupação, principalmente quando nos referimos a instituições confessionais que 

se propõem a oferecer uma educação integral para além da formação acadêmica. Ao 

mesmo tempo, tal momento de mudanças e instabilidade nas estruturas sociais pede 

um ensino diferenciado que questione a mera submissão às propostas educacionais 

vigentes visando não apenas a preparar seus alunos para o mercado de trabalho e 

para a prestação de serviços ao mundo adulto, mas para uma vida integral mais 

harmônica.  

Formar bons cidadãos e profissionais de nível acadêmico aptos para servirem 

o mercado de trabalho neste mundo capitalista contemporâneo não é, de fato, o único 

objetivo da Rede de educação em questão: “nossa escola foi estabelecida, não 

meramente para ensinar as ciências, mas com o fito de ministrar instrução nos 

grandes princípios da Palavra de Deus” (WHITE, 2007a, p. 88); e ainda: “o mundo não 

necessita tanto de homens de grande intelecto, como de nobre caráter” (WHITE, 2008, 

p. 225). Dessa forma, a RA de Educação se propõe a desenvolver na mesma 

proporção, o físico, o emocional, o social, o intelectual e o lado espiritual da vida. Por 

isso, conhecer bem seus fundamentos filosóficos educacionais e o perfil de seus 
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alunos é fator essencial de sustentação da identidade da rede que pressupõe uma 

teoria própria de ensino/aprendizagem, métodos e práticas educacionais com 

intencionalidades distintas e objetivos espirituais definidos a serem alcançados.  

A RA em estudo, como apontam Ferreira e Souza (2018, p. 14), é “uma das 

maiores redes de educação confessional no Brasil e no mundo”. E agora ela se depara 

com um momento único de avaliação e reflexão, momento que, idealmente, é usado 

para estimar e firmar seus princípios e apontar não só o perfil acadêmico de seu 

discente, mas considerar o reflexo dos fatores associados à sua filosofia confessional 

na prática de seus alunos. Com isso em mente, ratificamos a relevância desse estudo, 

pois entre os objetivos está a identificação do perfil discente, no sentido de identificar 

a necessidade de ajustes nas propostas de desenvolvimento espiritual da RA. 

Apresentamos a seguir, uma proposta de divisão de capítulos. Depois da 

introdução, apresentaremos, no capítulo primeiro, a fundamentação teórica passando 

por uma breve contextualização do assunto e uma proposta dos temas a serem 

desenvolvidos ao longo do trabalho; no segundo capítulo, apresentamos o momento 

histórico educacional a partir de um foco voltado para o currículo, o conceito e os 

critérios de qualidade da educação de forma geral, da RA e seu diferencial de 

educação integral. Ainda no segundo capítulo, entra em cena o tema da avaliação de 

qualidade, a proposta de avaliação externa da RA com seu histórico de aplicação e 

perspectivas. 

O terceiro capítulo dedica-se à descrição do método que orientou a pesquisa 

e uma revisão de literatura específica, voltada para a análise de perfil educacional. 

Descrevemos ali a forma de coleta de dados, os procedimentos de organização, 

tabulação e análise de dados e suas delimitações. Apresentamos, em seguida, os 

resultados de uma revisão de literatura feita com o foco voltado para a análise de perfil 

discente, que muito contribuiu para esta dissertação ao analisar outros estudos de 

perfis discentes, encontramos reflexões, caminhos e considerações pertinentes ao 

nosso estudo. O quarto capítulo apresenta os resultados e a análise, expondo o perfil 

dos alunos da Rede no cenário do estado, seguido das reflexões e discussões 

decorrentes da pesquisa. No capítulo cinco comparamos as características dos 

discentes ao ideal de qualidade e formação da RA, de onde emergem implicações 

acerca do processo pedagógico confessional da RA. Por fim, nas considerações 
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finais, apresentamos uma reflexão a fim de analisar até que ponto a proposta de 

educação integral se reflete nas respostas dos alunos mostrando-se, assim, eficaz ou 

não em promover seu projeto de educação integral, além de apresentar 

recomendações para estudos posteriores.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A RA se apresenta com um diferencial em destaque. Ela objetiva o 

desenvolvimento de todas as dimensões da vida através de uma educação integral, 

fincada em uma cosmovisão bíblico-cristã. Para esta noção de educação integral, 

buscamos a definição que nos aponta os indicadores essenciais e diferenciais da RA. 

Essa definição vem de uma das fundadoras, pioneiras e mentoras da Rede: 

A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de 
estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa 
o ser todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o 
desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e 
espirituais (WHITE, 2008, p. 13). 

 

Com tal visão de educação, é de se esperar que o lado religioso seja 

incentivado, praticado e fomentado nas escolas da RA. Como apontam Ferreira e 

Souza (2018, p. 5), ao se referir à RA: “Destinada a se tornar modelo, essa escola 

deveria dar especial relevância à Bíblia, desenvolver em seus estudantes o equilíbrio 

das faculdades mentais, físicas e espirituais”. 

Dessa forma, é natural que haja uma necessidade de a avaliação se alinhar à 

essa proposta de qualidade em educação. Ademais, o atual momento de mudanças e 

questionamentos das estruturas sociais pede um ensino diferenciado que questione a 

mera submissão às propostas educacionais vigentes, visando não apenas a preparar 

as novas gerações para o mercado de trabalho e para a prestação de serviços do 

mundo profissional, mas para uma vida integral mais harmônica em todas as 

dimensões do desenvolvimento humano. 

Pressupondo uma teoria própria de ensino/aprendizagem, métodos e práticas 

educacionais com intencionalidades distintas e objetivos espirituais definidos a serem 

alcançados, a RA se depara com um período de avaliação e reflexão. Tal momento 

abre portas para refletir, firmar os princípios e identificar não só o perfil acadêmico de 

seu discente, mas considerar o reflexo dos fatores associados à sua filosofia 

confessional distinta na prática de seus alunos uma vez que, como rede confessional, 

ela tem objetivos morais e espirituais em sua proposta de ensino, os quais devem 

alcançar de alguma forma seus alunos. 
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2.1 Educação e contexto 

 

Neste subtópico, para elaborar o referencial teórico do estudo, partimos de 

uma contextualização do momento presente, conhecido como pós-modernismo, e sua 

interface com o âmbito do currículo educacional. A partir das propostas oficiais acerca 

da educação, vislumbramos o retrato de uma era que amadureceu para mudanças 

educacionais e anseia por um novo conceito de qualidade em educação. 

Como vemos em Silva (2015), a partir de meados do século XIX, a educação 

passa a ser analisada como fruto de uma sociedade, e a sociedade, por sua vez, fruto 

da educação. Com essa noção de inter-relação existente entre indivíduo-sociedade 

passou a ser cada vez mais insustentável o fato de se falar em educação de forma 

desconectada da sua era. A escola deve, portanto, ser analisada e compreendida 

como fruto do espírito de seu contexto, da sociedade na qual ela está inserida. Para 

entender a educação de uma época, seus avanços, caminhos e o rumo tomado, é 

preciso entender toda uma época. É por isso que apresentamos o momento histórico 

conhecido como pós-modernismo e sua relação com a educação, a partir de um olhar 

voltado para o currículo. 

A partir dessa contextualização, fazemos um breve histórico e apresentação 

dos balizadores filosóficos e educacionais da Rede confessional em estudo, seu 

conceito de qualidade e o diferencial de sua proposta de educação integral. Sendo 

que este estudo se baseia em uma avaliação de larga escala feita pela própria RA, o 

próximo assunto a ser discutido é a avaliação, tanto com base em discussões teóricas 

quanto dentro de uma perspectiva prática e confessional.  

 

2.2 Em busca do currículo de qualidade 

 

Por muito tempo, a pedagogia se destacou por sua visão tradicional e 

tecnicista de currículo. A partir da década de 1960, teorias críticas e pós-críticas 

assumiram lugar buscando transformar o ambiente escolar, por natureza tradicional, 

em um espaço coerente com um novo momento social. Esse momento de transição 

que se aninha sob as asas da modernidade, mas que espia uma próxima era sobre a 
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qual muitos críticos discutem como a pós-modernidade (GOERGEN, 1997; TERRÉN, 

1999; GATTI, 2005, só para citar alguns) ainda não foi completamente superado, pois 

tampouco podemos afirmar com segurança que vivemos uma pós-modernidade plena 

(GATTI, 2005), e defendemos que são dois momentos em uma relação dialética. 

O despertamento para o estudo do currículo a partir dessa época revela seu 

valor como revelador do conceito de qualidade em educação em diferentes épocas. 

Através do estudo do currículo, é possível analisar os retratos e análises sociais, 

econômicas e as relações de poder e de valor social em determinada época. É por 

meio do currículo que se constrói a história da educação, sua identidade e seu próprio 

sentido de ser (SILVA, 2015). Como aponta Moreira (2001, p. 5): “O currículo é visto 

como território em que ocorrem disputas culturais, em que se travam lutas entre 

diferentes significados do indivíduo, do mundo e da sociedade, no processo de 

formação de identidades”. 

No entanto, falar sobre educação de qualidade no contexto contemporâneo é 

algo bastante complexo que pede uma retomada acerca do que significa essa 

contemporaneidade. Assim, sob uma perspectiva histórica de contextualização, não 

conseguimos fugir do “pós-modernismo” como o contexto da cultura ocidental, a partir 

da década de 1950, época que marcou o início de uma contracultura com a histórica 

rebeldia dos anos 1960. A partir disso, a sociedade “ocidental: industrial, capitalista, 

democrática e moderna” (BAUMAN, 1997, p. 49) assiste a uma atitude de ruptura, de 

desconstrução, própria das vanguardas, em todos os ramos artísticos (arquitetura, 

literatura, música, indústria cinematográfica etc.) e científicos (política, ciências 

naturais, linguística etc.), questionando os valores da sociedade. 

O fato de muitos teóricos e estudiosos apresentarem diferentes definições 

numa tentativa de reformular o conceito de pós-modernismo, confirma o pensamento 

de Guelfi (1994, p. 3) de que “o desejo de tentar encontrar um significado totalizador 

para o conceito não é nada pós-moderno”, o que comprova a pluralidade de visões e 

compreensões sobre o que seja essa pós-modernidade. Santos (1986, p. 19) 

desanima a busca por um conceito totalizador, ao dizer que: “para dor dos corações 

dogmáticos, o pós-modernismo por enquanto flutua no indecidível”. A dificuldade de 

definição do termo vem da abrangência de seu impacto na sociedade, obviamente, 

afetando também a área da educação.  
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Fato é que a cultura ocidental pós-guerra passou a vivenciar novas formas de 

pensar, agir e viver. Proença Filho (1995) destaca como características do momento, 

a sociedade tecnológica de consumo, a valorização da prevalência do impulso e da 

espontaneidade sobre a razão, a superação crescente da paixão sobre o 

racionalismo, a desmaterialização do mundo real, que se converte em signo, 

simulacro. Dessa forma, discotecas, drogas, DJs, laser, computadores, games, 

cartões magnéticos, micro-ondas, produtos descartáveis, shopping centers, sabores 

artificiais, calmantes e realidade virtual passam a ser palavras peculiares e cotidianas. 

Paralelamente a isso, Santos (1986, p. 108) resume essas características, 

apresentando um vislumbre mais geral do momento: “desreferencialização do Real, 

desmaterialização da Economia, desestetização da Arte, desconstrução da Filosofia, 

despolitização da Sociedade, dessubstancialização do sujeito”. Tal revolução marca 

presença e influencia todos os setores da sociedade, inclusive o educacional. 

Com relação a essa nova visão de mundo, Grenz (1997, p. 68) afirma que “em 

certo sentido, os pós-modernos não possuem cosmovisão alguma. No centro do pós-

modernismo há uma negação da realidade de um mundo unificado como objeto de 

nossa percepção”. Santos (1986, p. 18) acrescenta: “Por ora, contentemo-nos com 

saber que o pós contém um dês – um princípio esvaziador, diluidor. O pós-

modernismo, desenche, desfaz princípios, regras, valores, práticas, realidades”. 

Assim, todos os ramos da sociedade assumiram um ‘des’ de desordem, desequilíbrio 

e desconstrução. 

No âmbito religioso, Santos (1986, p. 94) resume: “O pós-modernismo... é o 

túmulo da fé”, justificando sua afirmação, ao dizer que: “não se crê mais em totalidades 

ou valores maiúsculos tipo Céu, Pátria, Revolução, Trabalho, mas se prestigia a 

prática na micrologia do cotidiano”. Tal explicação também é válida para entendermos 

o esvaziamento de poder, não só de líderes religiosos, mas de líderes sociais como 

um todo, entre eles, os agentes educacionais como pais e professores. 

Dentro dessa realidade, o caminho percorrido pela educação nesse período 

dialético em construção, pode ser bem entendido a partir da questão do currículo que, 

ao longo das últimas décadas, conforme Silva (1996, p. 23) vem materializando a 

educação e as relações sociais. Ratificando o pressuposto desse autor, Moreira e 

Silva (1997, p. 28) enfatizam que “o currículo é um terreno de produção e de política 



20 
 
cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação e 

recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão”. Prova disso são os 

questionamentos surgidos a partir de 1971, através do livro Knowledge and Control, 

organizado por Michael Young, que marcou as análises e propostas educacionais 

tradicionais dando início a uma visão que se chamaria “Nova Sociologia da Educação” 

(NSE). A partir dessa linha de pensamento, a preocupação da educação se volta para 

o desenvolvimento e a formação de pessoas e não para o processamento de 

conhecimento apenas, fato característico da contemporaneidade que coloca em 

questão a validade do conhecimento universalista e conceitual em detrimento de um 

caminho voltado ao sujeito e ao abstrato. 

As ideias fundamentais desse momento, que une a Sociolinguística à 

Educação, também se enraízam no pensamento de Basil Bernstein. Suas teorias de 

investigação do currículo escolar assumiram lugar de referência e ocuparam posição 

de vanguarda. Para Bernstein (1996) o conhecimento educacional formal encontra 

sua realização através de três sistemas de mensagem: o currículo, a pedagogia e a 

avaliação. O currículo define o que conta como conhecimento válido, a pedagogia 

define o que conta como transmissão válida do conhecimento, e a avaliação define o 

que conta como realização válida. 

Segundo Silva (2015), Bernstein critica a “classificação”, o distanciamento 

entre as disciplinas e a fragmentação do saber, sem que este seja um todo ativo e 

multirrelacionado. Em conformidade com o espírito contemporâneo, ele também 

cunha um outro termo importante: “enquadramento” para denunciar a relação do 

processo dominante por parte do professor sobre o aluno dominado e assujeitado. 

Ademais, a partir das ideias de Bernstein, passa a ser impossível compreender 

educação sem uma perspectiva sociológica. Afinal, uma teorização crítica 

contemporânea da educação não pode deixar de lado o papel da escola no processo 

de reprodução cultural e social. 

Rodrigues (2007) aponta Pierre Bourdieu como o grande sociólogo que 

instaurou um olhar diferenciado para a educação na segunda metade do século XX. 

A escola, que antes era vista como um ambiente neutro, fonte de elevação social e 

cultural, a partir de Bourdieu passa a ser vista como palco de reprodução das mazelas 

sociais. A sociologia da educação de Bourdieu insiste na quebra dessa compreensão 
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do ambiente escolar de imparcialidade e neutralidade. Nogueira (2002, p. 17) coloca 

que: 

A educação, na teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído 
de instância transformadora e democratizadora das sociedades e passa 
a ser vista como uma das principais instituições por meio da qual se 
mantêm e se legitimam os privilégios sociais. Trata-se, portanto, de uma 
inversão total de perspectiva. 

 

Seguem-se a essa linha as teorias pós-críticas sobre currículo que põem em 

debate questões culturais de gênero, de raça, etnia e sexualidade, conforme 

apresentado por Silva (2015). Discutir multiculturalismo, tolerância e respeito na 

escola faz todo sentido em um mundo onde cultura, raça, gênero e outras formas de 

rotulagem são reavaliadas em sua definição, o que abre espaço para que a escola 

vire alvo de interesses e lugar onde tudo pode ser ecleticamente ponderado ou revisto, 

perfeitamente ajustado a um momento histórico. Nesse sentido, remetemos a Fleck 

(2007, p. 126) que ressaltou:  

O discurso do currículo autoriza ou desautoriza, legitima ou deslegitima, 
inclui ou exclui. Há, dessa forma, um nexo muito estreito entre Currículo 
e aquilo em que nos transformamos e em que, por consequência, 
transformamos nossos Cursos e Licenciaturas (...) não há como 
acreditar em uma nova proposta curricular se desconsiderarmos a 
filosofia desse currículo. O currículo não é neutro, ele tem um sujeito 
alvo. 

Através da análise do currículo escolar, fica evidente que as mudanças nas 

teorias educacionais e de currículo são fruto do espírito de uma era, de uma forma de 

ver o mundo e o homem; elas só são possíveis dentro de um contexto favorável de 

sociedade. Moreira (2001, p. 5) também compartilha dessa ideia: 

Partindo do ponto de vista de que o currículo representa uma seleção 
da cultura, uma escolha que se faz em um amplo universo de 
possibilidades, e considerando a cultura como espaço em que 
significados se produzem, concebe o currículo como uma prática de 
significação que, expressando-se em meio a conflitos e relações de 
poder, contribui para a produção de identidades sociais. 

 

A partir de tal concepção, Silva (2015) destaca que as abordagens pós-críticas 

são uma reação a uma educação que visava apenas à oportunidade de inclusão do 

aluno nas classes dominantes. Relações de gênero, pedagogia feminista e racismo 

assumem lugar de destaque na área educacional, como fruto de uma insatisfação 
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individual e social, expressões de algo mais profundo, arraigado na sociedade e no 

íntimo das pessoas.  

Mais recentemente, esse espírito de contemporaneidade revela-se no mundo 

escolar através de uma intervenção de conceito. A título de exemplo, apontamos a 

teoria “queer” discutida por Silva (2015, p. 105) como questionadora das definições 

de gênero e que traz a sexualidade como um elemento novo nas políticas do currículo. 

Pensar de acordo com essa teoria é questionar, problematizar e contestar todas as 

definições e formas bem-comportadas de conhecimento e de identidade. Para Silva 

(idem), “queer”, portanto, passa a ser, de uma forma bastante subjetiva, algo que se 

infiltra na base do que está estabelecido e subverte seus fundamentos. A partir de 

então, qualquer conceito que se apresente como definitivo, constante e autônomo 

passa a ser questionado, e o foco não é mais o progresso como busca maior, mas a 

fragmentação e a divisão. Isso exemplifica, de modo rápido, como o currículo atual 

reflete a força das filosofias contemporâneas que, segundo Silva (2015), favorecem a 

colagem, a paródia, a ironia, a mistura e o hibridismo, refletindo os ataques de uma 

radicalização contra as bases e formas dominantes de conhecimento.  

Grenz (1997) coloca o que ele denomina como “pós-modernismo” como 

sendo um ataque não só ao moralismo, mas às instituições tradicionais que 

sustentaram um ideal de sociedade por muito tempo, dentre elas, a escola e a religião. 

Está embutido aí a realidade de uma sociedade que se mostra favorável a práticas 

que contradizem o que os modernos classificariam como regras de boa saúde, bons 

costumes, boa família e boa moral. 

Tal condição social (e educacional) Bauman (1998, p. 251) caracteriza, em 

tom quase cômico-dramático, por ansiedade da liberdade, aquela “de que não se pode 

desejar o afastamento e que não se vai embora por mais intensamente que desviemos 

dela o olhar”. Dessa forma, parece que o caminho está traçado. Se o incentivo social 

e filosófico é ao hibridismo e à mestiçagem como expressões da cultura e dos espaços 

sociais, a filosofia educacional se revela por meio de um currículo antiessencialista, e 

qualquer proposta que se relacione a uma visão diferente de mundo enfrentará grande 

turbulência, principalmente se nos referimos à área da educação confessional. 

Se a sociedade determina o currículo escolar e se o currículo representa o 

contexto social, como falar de qualidade em educação? Existe uma definição de 
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qualidade em educação, ou qualidade é um conceito mutante? A essa questão, o 

governo brasileiro responde com clareza: “Qualidade é um conceito histórico, que se 

altera no tempo e no espaço, vinculando-se às demandas e exigências sociais de um 

dado processo” (BRASIL, 2009, p. 30). 

Ao destacarmos uma visão geral sobre as teorias tradicionais, críticas e pós-

críticas acerca do currículo e o viés pós-moderno da sociedade atual, vemos como o 

currículo e a filosofia social se entrelaçam e representam a compreensão de qualidade 

em educação, de determinada época. Em seguida, apresentamos que a condição 

geral dessa nossa época amadureceu e anseia por um currículo mais abrangente e, 

de fato, mais efetivo no ideal de oferecer educação de qualidade na formação integral 

humana. 

 

2.3 Educação de qualidade: a redundância da educação integral 

 

O que significa qualidade em educação em épocas atuais? Formar um aluno 

bom em matemática? Formar um bom profissional na área técnica ou de línguas? No 

momento atual, muitos classificariam como sendo de qualidade a escola em que os 

alunos aprendem o que é importante para a vida. Mas, em um mundo plural e em 

constante mudança, como preparar para a vida, se a vida de amanhã não será mais 

a vida de agora? 

Segundo Gadotti (2009), a qualidade em educação está intimamente 

relacionada à melhoria da vida de todas as pessoas, ou seja, da vida em sociedade. 

A questão é tão complexa que não basta buscar qualidade em pontos específicos, é 

preciso melhorar o todo. Mas, que tipo de qualidade buscar? A UNESCO (2001, apud 

GADOTTI, 2009) responde: 

A qualidade se transformou em um conceito dinâmico que deve se 
adaptar permanentemente a um mundo que experimenta profundas 
transformações sociais e econômicas. É cada vez mais importante 
estimular a capacidade de previsão e de antecipação. Os antigos 
critérios de qualidade já não são suficientes. Apesar das diferenças de 
contexto, existem muitos elementos comuns na busca de uma 
educação de qualidade que deveria capacitar a todos, mulheres e 
homens, para participarem plenamente da vida comunitária e para 
serem também cidadãos do mundo. 
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Em 2004, o governo brasileiro (Brasil, 2004) apontou vários indicadores de 

qualidade em educação e os classificou em sete dimensões, elementos ou 

indicadores fundamentais de qualidade que toda escola deve buscar:  

1 – Ambiente educativo; 

2 – Prática pedagógica; 

3 – Avaliação; 

4 – Gestão escolar democrática; 

5 – Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola; 

6 – Ambiente físico escolar; 

7 – Acesso, permanência e sucesso na escola. 

Essas dimensões nos revelam que há aspectos micro e macroestruturais, 

fatores intra e extraescolares, que não devem ser menosprezados quando se fala de 

qualidade escolar; para citar alguns: concentração de renda, infraestrutura das 

escolas, desigualdade social, garantia do direito à educação, processos de gestão 

educacional, formação e profissionalização de professores e dinâmica curricular, entre 

outros. 

De forma também abrangente, Morin (2000, p. 59) chama a atenção para a 

pluralidade da condição humana: “O homem da racionalidade é também o da 

afetividade, do mito e do delírio. O homem do trabalho é também o homem do jogo. 

O homem empírico é também o homem imaginário”. Assim, fica claro que o currículo 

e as práticas pedagógicas devem se apropriar das situações da vida e proporcionar 

atividades que desenvolvam as habilidades artísticas, o conhecimento da história, do 

patrimônio cultural, bem como as dimensões física, cultural, emocional, intelectual e 

social (BRASIL, 2009). 

Frente a esse contexto, o momento educacional presente se mostra com a 

necessidade de ajustar seu currículo e buscar um tipo de educação que não seja outra 

coisa, senão, integral. Aquela que deve ser entendida como um “projeto eco-político-

pedagógico” que implica conectividade, intersetorialidade, intertransculturalidade, 

intertransdisciplinaridade, sustentabilidade e informalidade (GADOTTI, 2009). 

Dourado e Oliveira (2009, p. 202) especificam ainda mais essa realidade educacional: 

qualidade com base em uma perspectiva polissêmica, em que a 
concepção de mundo, de sociedade e de educação evidencia e define 
os elementos para qualificar, avaliar e precisar a natureza, as 



25 
 

propriedades e os atributos desejáveis de um processo educativo de 
qualidade social. 

No Brasil, pelo fato de as escolas terem uma carga horária pequena se 

comparada a outros países mais desenvolvidos na área da educação, muitas pessoas 

foram levadas a pensar em educação integral como significando, apenas, passar mais 

tempo na escola. Apesar de essa questão da temporalidade estar presente na 

Constituição Federal (BRASIL, 1998), na LDB (BRASIL, 1996), no Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2014), bem como em outros documentos normatizadores da 

educação nacional; destacamos que é aqui que a redundância da educação integral 

se presentifica. É claro que integralidade implica em tempo integral, mas ao ampliar o 

tempo, é preciso pensar efetivamente nas oportunidades de educação a serem 

promovidas. Entretanto, passar sete horas por dia na escola, simplesmente, não 

significa educação integral nem para o governo nem para a RA e nem para qualquer 

outro contexto educacional. 

Sob uma perspectiva histórica, a busca por uma educação integral não se 

restringe a este século, não se limita ao Brasil e nem se reduz aos anos escolares. A 

educação completa e para toda vida é uma busca antiga e de abrangência histórica e 

internacional. Desde Platão e Aristóteles vemos que já ficava documentada a 

preocupação em busca de uma educação integral, de modo que o termo hoje mostra-

se redundante. Como afirma Freire (2000, p. 40):  

Não é possível ser gente senão por meio de práticas educativas. Esse 
processo de formação perdura ao longo da vida toda, o homem não 
para de educar-se, sua formação é permanente e se funda na dialética 
entre teoria e prática. 

Isso se dá de forma que a expressão educação integral pode ser entendida 

como a representação de um desejo intrínseco e constitutivo do ser humano por uma 

vida completa, expressão de um ideal muito antigo nas sociedades humanas. Tão 

antigo quanto abrangente, como aponta Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 10): “a 

educação é perpassada pelos limites e possibilidades da dinâmica econômica, social, 

cultural e política de uma dada sociedade”. 

Na contemporaneidade, segundo Gadotti (2009), a concepção de educação 

de qualidade remonta suas bases oficiais a um documento lançado na Inglaterra em 

1919: Lifelong Education, Education for Life que, de certa forma, abriu caminho como 

matriz fundadora, permitindo que o tema ganhasse abrangência e amadurecesse até 
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a concepção que se tem hoje, traduzida nos currículos como educação integral. A 

partir daí, documenta-se a concepção de educação com qualidade ideal para este 

tempo: uma educação integral. 

Sob a perspectiva da UNESCO, desde o Relatório Edgar Faure, de 1972, que 

se tornou referência básica para as futuras ideias norteadoras de agendas 

educacionais em todo o mundo, a educação não pode se limitar aos muros da escola 

e aos conhecimentos técnico-científicos. É preciso que a escola se volte para a cidade 

e forme cidadãos ativos e participativos em seu meio de convivência. Tais ideais 

amadureceriam e influenciariam políticas globais mais recentes como apontadas pelo 

Relatório Jacques Delors (UNESCO, 1996), pela Declaração de Hamburgo 

(UNESCO, 1999) e pela Declaração Mundial sobre a Educação Superior para o 

Século XXI (UNESCO, 2003). Todos esses documentos representam e traduzem o 

anseio por um currículo de qualidade que represente uma educação integral, que não 

se restrinja a conteúdos acadêmicos ou ao espaço e tempo escolar. 

Ao propor uma nova educação para o século XXI, a comissão da UNESCO 

(1996), presidida por Jacques Delors, aponta quatro princípios norteadores dessa 

educação de qualidade máxima que seriam: aprender a conhecer (dimensão 

cognitiva); aprender a viver juntos (dimensão social); aprender a fazer (dimensão 

prática da vida) e; aprender a ser (dimensão ontológica e emocional), princípios esses 

que, quando traduzidos para a prática escolar quase se assemelham à proposta de 

educação integral da RA, como veremos um pouco adiante. 

A despeito disso, na atualidade, a prática de oferecer educação integral é algo 

muito novo, e o Brasil ainda está aprendendo a lidar com o conceito de educação 

integral na prática. Uma compreensão mais ampla acerca do conceito de educação 

integral vem sendo trabalhada, a fim de apresentar uma proposta educacional que 

seja promovida por todas as experiências educativas que se possam experimentar e 

oferecer. 

Pela força da realidade e das discussões amadurecidas acerca do tema, o 

conceito de educação integral, como a educação de qualidade almejada no momento, 

vai abrindo caminho e tentando se concretizar nos currículos e projetos pedagógicos 

como educação em sintonia com a vida, mais humanística, que valoriza a relação 

teoria e prática e desenvolve todas as dimensões da vida humana. Dessa forma, 
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vemos que o currículo de qualidade é traduzido na prática como educação integral. 

Dentro de um senso comum, embora muitos entendam educação integral como 

permanência por mais tempo na escola, dentro de um mesmo formato tradicional de 

ensino, os documentos oficiais e a literatura de referência nessa área ampliam 

significativamente esse conceito. 

Quando nos voltamos para os documentos e a posição oficial do governo 

brasileiro acerca da questão, vemos que a discussão da educação integral tornou-se 

uma agenda em escala no meio educacional e há farta legislação apontando para a 

necessidade de uma educação integral (Constituição Federal de 1988: artigos 205, 

206 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069/90; Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96, art. 34; Plano Nacional de Educação, Lei nº 

10.172/2001 e 13.005/2014; e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Lei nº 11.494/2007, 

além de recomendações da UNICEF e do próprio Ministério da Educação do Brasil). 

Através do programa Mais Educação (BRASIL, 2009), por exemplo, o governo 

brasileiro procura levar educação integral aos alunos brasileiros, a começar pelos de 

classes mais vulneráveis e menos favorecidas. Sua prática engloba assuntos que 

desenvolvam o intelecto, o físico, o lazer, a saúde, a moral, a leitura, a 

responsabilidade para com o meio ambiente, o respeito para com os direitos humanos 

e, finalmente, a formação de um cidadão emancipado, capaz de servir de forma 

honesta e justa seu país e seus semelhantes. 

O que vemos, assim, é que, aos alunos que estudam em uma escola que se 

propõe a oferecer educação integral, é preciso propiciar oportunidades múltiplas de 

atividades de aprendizagem de qualidade. Para tanto, em busca de uma melhoria da 

qualidade da educação no país, em setembro de 2014, o Ministério da Educação 

(MEC, BRASIL, 2009) lançou o Portal da Educação Integral onde apresenta ações a 

serem incorporadas no currículo a fim de oferecer educação integral ao aluno 

brasileiro englobando: acompanhamento pedagógico, iniciação científica, mundo do 

trabalho, línguas estrangeiras adicionais, cultura corporal, produção de artes, 

comunicação e cultura digital. 

Na prática, o currículo da escola de tempo integral envolve uma ampliação de 

tempo em espaço escolar (mínimo de sete horas diárias), mas suas atividades devem 
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ser articuladas aos componentes curriculares de áreas de conhecimento, bem como 

as vivências e práticas socioculturais em quadras esportivas e espaços para práticas 

culturais. O objetivo é dar condições à escola para desenvolver o essencial nas 

próximas gerações: capacidade de interpretar o mundo, relacionar-se, resolver 

problemas, desenvolver e defender valores. 

No estado de São Paulo se fez sentir o impacto do caminho global que a 

educação integral tem trilhado. Em 2012, com um projeto piloto em 16 escolas, a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) lançou as diretrizes do 

PEI (Programa Educação Integral) para nortear suas ações que pretende “ser, em 

2030, reconhecida internacionalmente como uma rede de ensino integral pública de 

excelência posicionada entre as 25 primeiras do mundo” (SÃO PAULO, 2014, p. 36). 

As diretrizes desse programa demonstram uma interligação e um diálogo muito 

próximo com os quatro pilares, ou saberes, da educação tridimensional de qualidade 

(aprender a ser, aprender a aprender, aprender a conviver e aprender a fazer), como 

apontados pelo relatório de Delors (UNESCO, 1996). Isso demonstra que não só a 

federação, mas o estado de São Paulo também se apresenta como engajado nesse 

intuito de oferecer escolas de qualidade que proporcionem educação integral de 

excelência contribuindo para a formação ética, autônoma e crítica dos seus alunos. 

Dourado e Oliveira (2009) apresentam as dimensões intraescolares e 

extraescolares fundamentais para a construção de uma educação eficaz no Brasil. 

Com relação à dimensão extraescolar, os autores destacam o nível do espaço social: 

a dimensão socioeconômica e cultural dos entes envolvidos; já a dimensão 

intraescolar aponta as condições de oferta do ensino que se refere à garantia de 

instalações gerais adequadas aos padrões de qualidade; gestão e organização do 

trabalho escolar que se refere à estrutura organizacional compatível com a finalidade 

do trabalho; formação, profissionalização e ação pedagógica que se relaciona ao perfil 

docente e as questões de acesso, permanência e desempenho escolar. 

Mesmo assim, apesar de toda abrangência e beleza dos textos legais, das 

boas intenções e do esforço que vem sendo feito para implantar uma educação 

integral de qualidade, como bem coloca Nicolescu (2000, p. 54): “Os diversos abalos 

que atravessam a área da educação num ou noutro país são apenas os sintomas de 

uma única e mesma fissura: o da desarmonia que existe entre os valores e as 
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realidades de uma vida planetária em mutação”. Tal realidade ressalta a necessidade 

de, cada vez mais, as práticas, os conteúdos e currículo escolares buscarem 

desenvolver todas as extensões da vida, sem negligenciar nenhum aspecto, 

atravessando suas peculiaridades mais cruéis, bem como suas belezas mais sutis. 

Portanto, o foco deste trabalho é a educação integral que engloba a educação em 

tempo integral, que é o foco governamental. 

 

2.4 A Educação confessional em contexto: outra perspectiva de qualidade? 

 

Dentro desse contexto de educação, a filosofia de educação confessional 

entra em cena com o desafio de reafirmar seus diferenciais de educação cristã e 

assegurar seu padrão distinto de qualidade em educação integral. Suas qualidades, 

além daquelas apontadas pelas leis governamentais, são marcadas por premissas 

filosófico-cristãs e por sua visão de mundo e de ser humano integral. Tal cosmovisão 

possibilita a constatação de pontos distintivos e diferenciais na base de sua 

engrenagem educacional e descentraliza o caminho educacional, influenciando 

projetos pedagógicos, atividades acadêmicas, métodos de ensino e, por 

consequência, objetivos a serem alcançados como resultado da educação. 

Por certo, é de educação integral que nossa sociedade necessita, mas o que 

isso significa em um contexto confessional? Diferentes respostas a essa questão 

resultam em perfis educacionais bem característicos. Se a resposta a essa pergunta 

traça uma rota de construção social poderosa para determinar e definir os rumos de 

uma era, qual o melhor caminho a seguir? Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 8) 

reforçam que “a análise da Qualidade da Educação deve se dar em uma perspectiva 

polissêmica”. 

Se nos voltamos para a RA, vemos que educação de qualidade é traduzida 

como educação integral. As bases da educação adventista remontam à bíblia e sua 

origem, mais especificamente, deu-se na metade final do século XIX, nos Estados 

Unidos, mesma época em que a filosofia de educação industrial ganhava força no 

Ocidente. Segundo Darius e Pancotte (2012), a educação adventista surgiu bem em 
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meio à guerra civil americana e à reforma da educação dos Estados Unidos, em 

meados de 1860, com promessas de progressos industriais e tecnológicos. 

Em meio a essas expectativas, sentiu-se a necessidade de reformas 

educacionais e esse clima também inspirou um grupo de pessoas que se propunha a 

fundar uma escola diferente. Nesse contexto, o primeiro diferencial dessa proposta 

seria a educação integral sob uma visão confessional, e conforme White (2008, p. 398 

e 399) explica, nesse sistema confessional, por educação integral, entende-se: 

A verdadeira educação inclui todo o ser. Ela ensina o devido emprego 
do próprio eu. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e 
músculos; do corpo, mente e coração. As faculdades do espírito são as 
mais elevadas potências; têm de governar o reino do corpo. Os apetites 
e paixões naturais devem ser sujeitos ao domínio da consciência e das 
afeições espirituais. 

Como sintetizam Darius e Pancotte (2012, p. 119): “Eis a educação holística 

de Ellen G. White: competência espiritual, moral, física e intelectual em equilíbrio com 

Deus e suas criaturas na busca por um mundo melhor aqui e depois”. Crítica e 

insatisfeita com os propósitos vigentes de educação desde seu início, o intento da 

educação adventista já era ousadamente distinto do desígnio comum de 

supervalorização do processo industrial e tecnicista de produção e se voltava para os 

valores essenciais da vida e para proteger seus filhos dos vícios e das más influências 

seculares, preparando-os como jovens missionários para servir à sociedade e levar o 

evangelho ao mundo. Darius (2014, p. 196) ratifica essa realidade, fundamentado na 

filosofia educacional base da Rede: 

Há certa concordância sim entre algumas porções de seus escritos com 
alguns escritos de reformadores educacionais de seu tempo, mas há 
também - sempre - grande intransigência de sua parte ao afirmar que 
não existe educação sem a Bíblia e o “livro da natureza”, a despeito de 
muitos homens das letras que davam à História e à Filosofia a maior 
das pertinências.  

Ademais, apoiada no tripé religião-educação-redenção, a filosofia dessa Rede 

confessional se revela particularmente ousada uma vez que defende a restauração 

do homem à imagem de seu Criador, ou seja, com características do caráter divino, 

conforme apresentada nas Escrituras Sagradas.  

Apreende-se que, apesar do cenário líquido (BAUMAN, 1998) da pós-

modernidade, a educação adventista mantém-se de pé, defendendo um sistema 

educacional com conceito próprio de homem e de verdade. Para a RA, quando se fala 
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em qualidade em educação, o convite é à reflexão sobre o ideal de homem a ser 

formado. Knight (2010, p. 4) levanta o próprio questionamento ao se referir ao estudo 

de filosofias educacionais: “Por que estudar filosofia da educação? Afinal de contas, o 

tempo é curto e há tantas coisas práticas para aprender”. O próprio autor defende que 

tal exercício serve de auxílio ao buscar ressignificar o conceito de educação integral 

e propor novos caminhos para a formação completa do homem, conforme resume 

White (2008, p. 2): 

A fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra da 
educação, necessitamos considerar tanto a natureza do homem como 
o propósito de Deus ao criá-lo. Precisamos também considerar a 
mudança na condição do homem em virtude da entrada do 
conhecimento do mal, e o plano de Deus para ainda cumprir Seu 
glorioso propósito na educação da humanidade. 

 

Idealmente, a escola confessional visa a ampliar as possibilidades de 

desenvolvimento humano e não se propõe simplesmente à transmissão de 

informação, à formação para a sociedade ou ao conhecimento profissional. Sua 

filosofia educacional pressupõe um currículo intencional traçando uma rota para a 

formação da identidade de um homem tido como ideal. Sem neutralidades, o ideal de 

integralidade na RA visa a um propósito pré-estabelecido bem definido: restaurar o 

homem à imagem de seu Criador. Com tal meta, a Rede propõe uma educação 

baseada em valores que servirão de coluna na formação estrutural da sociedade ideal, 

e seu currículo não ignora esse poder de influenciar e definir seu produto 

ideologicamente. 

É certo que em sua trajetória, a identidade e a qualidade da RA nunca 

deixaram de ser questionadas. Sofrendo as pressões de um contexto pós-moderno 

como vimos anteriormente e a força do mercado de comercialização do saber, essa 

escola enfrenta grandes desafios a fim de manter sua identidade. As pressões do 

mercado, das leis educacionais do estado, dos ideais econômicos de produtividade, 

de eficiência e resultados visando a uma sociedade capitalista, contrapõem-se com o 

ideal de manter a legitimidade de sua identidade. Entretanto, as críticas e crises 

mostraram seu lado positivo, pois, ao longo da história, as tensões provaram-se como 

oportunidade de a Rede reafirmar seus princípios, ajustar seus caminhos e validar seu 

diferencial e relevância. Como coloca White (2008, p. 137): 
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Mesmo nesta época de paixão pela aquisição do dinheiro, em que a 
concorrência é grande e os métodos tão pouco escrupulosos, ainda se 
reconhece amplamente que, para um jovem que se inicia na vida, a 
integridade, a diligência, a temperança, a pureza e a economia 
constituem um melhor capital do que qualquer quantidade de simples 
dinheiro. 

No que diz respeito a conceitos e critérios de qualidade da RA, seus 

diferenciais de educação passam pelo conceito de educação integral desde seus 

primórdios. Knight (2012), numa tentativa de sumarizar as bases filosóficas que 

norteiam o ideal de educação integral, apresenta a filosofia que sustenta a razão de 

existir dessa Rede de educação. Fundamentais para seu nível de qualidade são seus 

princípios filosóficos bíblicos, porque são eles que orientam a compreensão cristã da 

realidade, questões relativas à natureza da verdade e à dos valores. 

Knight (2012, p. 23) explica a razão para se criar uma rede confessional de 

ensino integral: “porque sua filosofia diferia significativamente de outros segmentos 

da sociedade, tinha a responsabilidade de repassar aquela filosofia aos jovens através 

do desenvolvimento de um sistema educacional”. É a visão distinta e única de mundo 

e de ser humano que justifica a existência dessa RA de educação. 

Sucintamente, Knight (2012) destaca três elementos que revelam a essência 

da qualidade nesse processo educativo integral: educação como redenção; educação 

como preparação para todo o período de existência possível ao ser humano e o 

serviço. Em suma: qual o principal diferencial da educação integral adventista? Knight 

(2010, p. 130) resume: “desenvolver a mente de modo que os cristãos pensem de 

maneira cristã sobre tudo em suas vidas e sobre cada aspecto de sua existência”. 

Levando em conta que cada aspecto da educação confessional é determinado pela 

visão bíblica da realidade, sua consequência natural deve ser desenvolver uma 

cosmovisão bíblica de mundo no ser humano que dela se apropria. 

Tendo como base esse ideal, a Confederação das Uniões Brasileiras da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, na obra Pedagogia Adventista (2004) discrimina alguns 

princípios, ou indicadores de qualidade do seu ensino, entre eles: 1) Deus é a Fonte 

de todo conhecimento, e a verdadeira educação deve fundamentar-se em Jesus 

Cristo; 2) A bíblia deve constituir a base e o ponto de referência nas atividades 

educativas na qual as ciências naturais e as Escrituras se complementam 

mutuamente; 3) Acima das aptidões intelectuais deve estar a formação do caráter; 4) 
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A educação deve ser integral e harmônica, promover a saúde física e mental; 5) A 

educação cristã exige do professor um perfil adequado; 6) O estudante deve ser 

estimulado a desenvolver seu raciocínio e pensamento próprio; 7) A educação deve 

preparar para o trabalho. 

Assim, nos perguntamos, dentro do escopo de educação integral, o que 

significa qualidade em educação para a RA? White (2009, p. 143) escreveu: 

“Aumentar números em sua faculdade não é nenhuma evidência de que seus 

trabalhos estão sendo coroados com sucesso. É a força de poder moral que permeia 

a escola, o que lhe demonstra a prosperidade”. Knight (2012, p. 11) reforça que:  

Só quando os professores entendem claramente sua filosofia e 
examinam e avaliam suas implicações para a atividade diária em um 
cenário confessional é que eles podem esperar ser eficazes em atingir 
seus objetivos pessoais e os objetivos das escolas para as quais eles 
lecionam. 

Dessa forma, no âmbito deste trabalho, defendemos que há características 

específicas no conceito de qualidade da educação adventista e seu objetivo de 

desenvolvimento e formação integral, visto que sua cosmovisão bíblica de educação 

é também única e singular. Acerca da prática da educação integral dentro do ambiente 

escolar confessional, Holmes (1975, p. 8 e 9) afirma: 

uma faculdade cristã deveria se preocupar com “o desenvolvimento das 
perspectivas cristãs em todas as áreas da vida e do pensamento”. 
Deveria manter uma Cosmovisão cristã unificadora e levá-la ao 
entendimento e participação nas várias artes e ciências, bem como nos 
aspectos não-acadêmicos da vida no campus2 (nossa tradução – 
doravante n.t.). 

Além da preocupação com o desenvolvimento dos aspectos sociais, culturais, 

emocionais e cognitivos, um fator indispensável de qualidade no ensino integral na RA 

é o desenvolvimento da dimensão espiritual, a partir de uma cosmovisão bíblica, 

conforme enfatizado por Holmes. A partir dessa visão, a premissa à qual nos referimos 

nesta dissertação é a de que educação adventista, de fato, deve ser integral, e 

desenvolver todos os aspectos da dimensão humana (inclusive a espiritual). 

Para garantir boas condições para o desenvolvimento harmônico de todas as 

faculdades humanas, a Associação Adventista de Acreditação (AAA), órgão 

                                                 
2 A Christian college ought to be concerned with “the development of Christian perspectives in all areas 
of life and thought”. It should “retain a unifying Christian worldview and bring it to bear in understanding 
and participating in the various arts and sciences, as well as nonacademic aspects of campus life. 
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institucional que valida e faz a acreditação da Rede Adventista de Educação ao redor 

do mundo, se responsabiliza por avaliar itens estruturais gerais, entendidos como 

fatores imprescindíveis de qualidade a fim de poder cumprir e alcançar seus objetivos 

máximos e filosóficos de educação. Dentro da sua filosofia de educação integral, com 

o objetivo de desenvolver, inclusive, a dimensão espiritual de seus alunos, a RA 

apresenta dentro do currículo, uma ação para materializar sua filosofia educacional. 

Na prática, como resposta de uma educação confessional face aos desafios da 

filosofia pós-moderna no cenário atual, houve a implementação do Plano Mestre de 

Desenvolvimento Espiritual (PMDE) no cotidiano de todas as escolas e faculdades da 

RA. Hoje, entre os itens de qualidade da Rede, o PMDE é usado para aplicar os 

objetivos da área confessional e avaliar se a instituição está atuando de acordo com 

suas bases filosóficas de educação integral. Ao instituir o PMDE, aplicou-se a 

promulgação da união filosófica com a prática dos valores espirituais, de forma que a 

instituição esteja coerente com sua missão e propostas filosóficas. 

Becerra (1998) explica que o PMDE é o documento que aponta temas 

importantes para serem apresentados a todos os alunos com a finalidade de incentivá-

los ao desenvolvimento espiritual e ao crescimento em Cristo. Nesse documento 

encontramos a promoção de novas experiências de vida, ênfase em propostas para 

inserção dos valores bíblico-cristãos no dia a dia da escola, a promoção de eventos 

motivacionais e oferecimento de atividades que procuram desenvolver uma 

consciência espiritual e que atinja os alunos, suas famílias e a comunidade escolar. 

Esse plano foi desenvolvido e orientado pelo Departamento de Educação da 

Associação Geral, órgão administrativo da RA, de forma que as metas de 

desenvolvimento espiritual são fator distintivo de qualidade em todas as quase 8.000 

escolas da RA, ao redor do mundo. Assim, a AAA espera que: 

todas as faculdades e universidades adventistas do sétimo dia 
credenciadas tenham um plano mestre espiritual, um plano que 
identifique os objetivos espirituais da instituição e como ela planeja 
alcançá-los (n.t.).3 

                                                 
3 All accredited Seventh-day Adventist colleges and universities are expected by the Accrediting 

Association of Seventh-day Adventist Schools, Colleges and Universities (AAA) to have a spiritual 
master plan, a plan that identifies the spiritual goals of the institution and how the institution plans to 
meet them. 
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Ao ser introduzida nas escolas da Divisão Sul-Americana, região 

administrativa da igreja para 8 países da América do Sul, a proposta do PMDE recebe 

uma roupagem de “aventura” com “temas relacionados ao bem-estar, convívio com o 

próximo e autoestima” (PMDE, 2008, p. 1). 

O que se vê é que os pontos de referência da escola confessional não são as 

leis e agendas educacionais, apesar de essas serem respeitadas e cumpridas, mas 

seu padrão de qualidade que engloba o desenvolvimento de todas as dimensões do 

ser. De fato, uma filosofia educacional singular só pode ser materializada na prática 

do currículo e do fazer pedagógico, ou seja, de um currículo intencional e de ações 

alinhadas à filosofia de educação proposta e defendida pela RA. 

A fim de orientar as ações cotidianas e nortear o rumo pedagógico das escolas 

da Rede, no Projeto Pedagógico das Escolas Adventistas do Estado de São Paulo 

(2016), encontramos algumas ações específicas incorporadas no currículo buscando 

concretizar o ideal de educação integral da RA. Tais ações englobam uma semana de 

reflexão espiritual por semestre, dias letivos que se abrem com uma reflexão espiritual 

curta em cada classe, uma matriz mínima com 5 aulas de ensino religioso na 

Educação Infantil, 3 aulas de Religião no Ensino Fundamental; já no EM, os alunos 

têm, no mínimo, 2 aulas de religião em classe, e mais 1 aula de Cultura Geral, que 

também se apresenta como um momento para reforço dos projetos confessionais da 

escola. 

Além disso, nos objetivos gerais das disciplinas, nos conteúdos programáticos 

dos planos de aula, encontramos espaços específicos para que os docentes 

descrevam suas ações voltadas à integração fé e ensino em suas aulas. Desse modo, 

temas e valores bíblicos são articulados aos componentes curriculares. Assim, a 

proposta de um currículo confessional intencional, com o propósito de se apresentar 

coerente com a filosofia da educação adventista, se revela também no Projeto 

Pedagógico (2016) do estado de São Paulo e que aponta ações sociais, acadêmicas 

e curriculares da escola construídas sob uma perspectiva bíblica. Na prática, o 

currículo integral da RA também exige um tempo maior de permanência no espaço 

acadêmico, onde os alunos se envolvem em atividades físicas e culturais, como 

participação em corais, em atividades esportivas e programas sociais, por exemplo. 
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Até aqui, fizemos uma breve visita às concepções e evoluções curriculares 

das últimas décadas do século XX, e início do século XXI, contextualizando-as ao 

momento educacional e contemporâneo. O contexto cultural, interligado ao 

educacional, despertou a necessidades de revisitar o conceito de qualidade em 

educação desejado para este momento e a revisitação dos documentos que apelam 

ao conceito de educação integral. Neste momento de avaliação da RA, a fim de buscar 

a efetividade de sua filosofia educacional, discutimos acerca do tema da avaliação, 

partindo de bases teóricas e legais para adentrarmos na concepção de avaliação sob 

a perspectiva confessional. Será que o conceito de qualidade de uma rede 

educacional se distingue a partir de sua avaliação? Que ações educacionais 

específicas diferenciam seu conceito de qualidade e educação integral? 

 

2.5 Educação confessional: avaliando e sendo avaliada 

 

A busca pela qualidade dos resultados impele à avaliação. Foi essa busca que 

levou a RA a implementar uma avaliação de larga escala para buscar mensurar sua 

qualidade. As avaliações de larga escala instituídas no Brasil a partir da década de 

1990, segundo Werle (2011): “são reforçadas, terceirizadas e consolidadas como ação 

do poder público federal separando os diferentes níveis em que a avaliação da 

Educação Básica se processa”. A partir do novo milênio, a avaliação passa, 

fortemente, a fazer parte do planejamento educacional e isso reforça os estudos 

voltados para o tema da avaliação escolar. 

No que diz respeito ao processo de avaliação da aprendizagem, os tipos de 

avaliação, os critérios para uma avaliação de qualidade, o que se avalia e seu próprio 

uso como parte do ensino de qualidade devem ser cuidadosamente visitados. O 

assunto se reveste de importância se nos referimos a uma Rede de ensino 

confessional que defende na sua visão e missão uma filosofia bíblico-cristã de 

educação. Partindo do princípio de que a avaliação não é um fim em si mesma e nem 

está desligada de todo um processo educacional, os fundamentos filosóficos 

educacionais e os fatores essenciais de sustentação da identidade escolar devem ser 

levados em conta e refletidos também nos métodos de avaliação. Pressupondo uma 

teoria própria de ensino-aprendizagem, práticas educacionais e métodos avaliativos 
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com intencionalidades distintas, a avaliação entra em cena como fator de reflexo da 

filosofia de educação integral fundamentada nos princípios bíblico-cristãos.  

Com isso em mente, este tópico apresenta uma revisão dos princípios 

subjacentes à avaliação sob o viés do que se entende por filosofia de educação 

integral, no contexto da RA, embasando o assunto em teóricos que defendem os 

princípios da educação integral. Consideramos que para avançar em qualidade no 

ensino, é importante avaliar e estar assentado sobre bases filosóficas que 

fundamentem os métodos e as práticas educacionais desse ensino.  

Vivemos um início de milênio inseguro por revoluções filosóficas 

questionadoras e que desestruturam as bases sociais, econômicas, políticas e 

culturais da sociedade como a conhecemos. É dentro desse contexto inconstante que 

a questão da educação de qualidade entra como alvo de grande preocupação, 

principalmente quando se fala em instituições confessionais que se propõem a 

oferecer uma educação integral para além da formação acadêmica. Ao mesmo tempo, 

tal momento de mudanças e instabilidade nas estruturas sociais pede um ensino 

diferenciado que altere o que se ensina e o que se avalia visando a uma formação 

integral mais harmônica do ser humano. 

Se a proposta é de educação integral, a avaliação também deve ser integral. 

Primeiramente, vale ressaltar que, dentro do universo escolar, circulam alguns tipos 

de avaliação, partindo do micro para o macroambiente. Podemos, então, falar em 

avaliação da aprendizagem que envolve o currículo, o professor e os alunos, (as 

avaliações bimestrais); avaliação institucional, que engloba o projeto político 

pedagógico da instituição (por exemplo, avaliação do conselho diretivo) e a avaliação 

em larga escala que consiste na avaliação de uma rede de ensino, realizada por uma 

secretaria municipal, secretaria de educação do país ou pelos próprios mantenedores 

da rede (por exemplo: o ENEM, a Prova Brasil, SARESP, ENADE e PAAEB). 

O Congresso Nacional Brasileiro aprovou a Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 

2014, que estabeleceu o PNE (Plano Nacional de Educação) com vigência por 10 

anos. Nesse documento, uma das primeiras diretrizes do Plano diz respeito à melhoria 

da qualidade da educação. Para tanto, o plano faz uso da avaliação como fonte de 

informação com relação à qualidade da educação básica no país. Mas, o que significa 

avaliar com qualidade? Como alcançar qualidade na avaliação da aprendizagem? 
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Obviamente, a qualidade da avaliação da aprendizagem depende de que outros 

âmbitos superiores sejam bem-sucedidos, mas mesmo restritos a um âmbito menor, 

podemos destacar alguns fatores válidos e relevantes no caminho em busca da 

qualidade em educação e avaliação. 

Comumente, a avaliação está relacionada a métodos que professores utilizam 

para medir a performance, determinar o nível de conhecimento, registrar o resultado, 

os avanços e as limitações de seus alunos. Como parte integrante do universo escolar 

em todas as suas etapas, de diferentes formas e mediante inúmeros métodos, todos 

os que já foram alunos foram avaliados e sentiram na pele as consequências positivas 

e/ou negativas da avaliação. Talvez a avaliação seja a etapa mais marcante e temida 

dos tempos de escola. Mal sabem os alunos as grandes discussões presentes em 

torno do tema nas últimas décadas. Discussões que, aumentando o raio de visão, 

conforme coloca Afonso (2005), englobam dimensões pedagógicas, sociais, 

ideológicas e políticas. Como alcançar uma avaliação de qualidade dentro desse 

espectro tão amplo? 

Historicamente, sob a visão da pedagogia tradicional, vemos que a avaliação 

ainda se relaciona a mecanismos de nivelamento e até mesmo de punição girando 

em torno de elementos que ainda não desapareceram do nosso sistema educacional: 

teste, nota, classificação, aprovação e reprovação. Luckesi (2003) classifica esse 

período como o momento da “pedagogia do exame”, aquela que dá ênfase aos 

aspectos quantitativos, classificatórios e punitivos. Mas, ainda hoje, a avaliação “não 

tem impedido que grupos de estudantes de vários países sejam avaliados 

comparativamente” (AFONSO, 2005, p. 34). Conforme indica Luckesi (2003, p. 18): “o 

nosso exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma pedagogia do exame 

que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem”. Entretanto, essa realidade tem sido 

contestada. O tempo e os resultados já provaram que é hora de superar essa prática 

de avaliação, se o que se busca é qualidade em educação: 

No que se refere às funções da avaliação da aprendizagem, importa ter 
presente que ela permite o julgamento e a consequente classificação, 
mas essa não é a sua função constitutiva. É importante estar atento à 
sua função ontológica (constitutiva), que é de diagnóstico, e, por isso 
mesmo, a avaliação cria a base para a tomada de decisão, que é o meio 
de encaminhar os atos subsequentes, na perspectiva de busca de maior 
satisfatoriedade nos resultados (LUCKESI, 2003, p. 176). 
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Sob essa visão, uma avaliação de qualidade dentro de um processo de 

educação integral desvincula-se de conceitos de punições, comparações, 

julgamentos, classificações e quantificações, para assumir um papel de diagnóstico e 

que seja constitutivo de identidade. Individualmente, a avaliação ajuda o aluno ao 

revelar se ele está alcançando os próprios objetivos ou não. Mais importante que 

explorar eventuais tipos ou categorias de avaliação existentes, é entender que existe 

um foco tradicional classificatório sobre o tema que prejudica o ideal de avaliação que 

se busca em um sistema de educação integral. 

Ao tratar sobre o lugar que a avaliação deve assumir no processo pedagógico, 

Chueiri (2008, p. 52) esclarece que: “a avaliação, como prática escolar, não é uma 

atividade neutra ou meramente técnica, isto é, não se dá num vazio conceitual, mas é 

dimensionada por um modelo teórico de mundo, de ciência e de educação, traduzida 

em prática pedagógica”. Dessa forma, a avaliação passa a assumir um lugar mais 

humilde, como parte de um projeto bem maior e muito mais complexo classificado 

como formação humana. 

Em conformidade com essa compreensão, a RA declara sua visão de 

avaliação no site oficial da Educação Adventista mundial da IASD (Igreja Adventista 

do Sétimo Dia), onde encontramos o documento que apresenta o papel da avaliação 

dentro do currículo adventista (A Base do Currículo Educacional Adventista4) e 

esclarece: “A avaliação é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem que 

deve estar claramente alinhada com os padrões curriculares estabelecidos” (n.t.)5. 

Sendo assim, a avaliação só faz sentido se temos rumos e objetivos definidos. 

Desde Bloom (1977), as avaliações do processo da aprendizagem são 

estudadas a partir de classificações em três categorias: diagnóstica, formativa e 

somativa. A avaliação diagnóstica seria aquela aplicada no início do processo ao 

buscar os conhecimentos prévios do aluno. Para tal momento, o professor faria uso 

de seminários, questionários, análises de resultados anteriores (no caso de um aluno 

estar mudando de ciclo escolar), entrevistas etc.; ela pode acontecer antes ou depois 

da definição dos objetivos do curso. Sua importância é destacada nas palavras de 

                                                 
4 The Core of Adventist Education Curriculum 
5 “Assessment is an integral part of the learning and teaching process which should be clearly aligned 
with the stated curriculum standards” (North American Division of Seventh-day Adventists, 2017). 
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Luckesi (2003, p. 47) que defende que: “deveria predominar o diagnóstico como 

recurso de acompanhamento e reorientação da aprendizagem, em vez de 

predominarem os exames como recursos classificatórios”. 

Quanto à avaliação formativa, essa fornece informações ao professor no meio 

do processo e possibilita a reformulação do percurso com diferentes práticas e 

procedimentos, a fim de alcançar os objetivos pré-estabelecidos. Luxton (2004, p. 29) 

apresenta características úteis da avaliação formativa de qualidade: “pontualidade, 

honestidade, tempo de reflexão, orientação construtiva (isto é, trabalhar nos pontos 

fortes dos alunos), foco e envolvimento dos pais (ou seja, usar um círculo mais amplo 

para avaliar e desenvolver novas direções) (n.t.)6. Essas características oferecem à 

avaliação formativa um caráter processual de formação. Ela desnuda os avanços e as 

dificuldades que se manifestam durante o processo pedagógico e esse perfil 

possibilita que a avaliação formativa seja aplicada em tempo hábil de mudar de rota. 

Conforme coloca Chueiri (2008, p. 58): “os diferentes caminhos que [a avaliação] 

percorre, mediados pela intervenção ativa do professor, a fim de promover a regulação 

das aprendizagens, revertendo a eventual rota do fracasso e reinserindo o aluno no 

processo educativo”. 

Por fim, a avaliação somativa refere-se à avaliação final, visando ao resultado 

do desempenho do aluno e permitindo que o professor verifique se os objetivos foram 

alcançados conforme o planejamento. Sobre esse tipo de avaliação, Luxton (2004, p. 

18), destaca que “é tentador em todas as comunidades e em todos os governos 

desenvolver um processo de avaliação somativa que incentive os educadores a limitar 

o potencial disponível na avaliação de melhorar o todo do processo educacional” 

(n.t.)7. O que fica claro é que a avaliação somativa tem o seu lugar, mas não deve se 

sobressair dentro do processo. 

Afonso (2005, p. 3), após apresentar um estudo e um quadro teórico acerca 

das mudanças ocorridas na avaliação educacional nas últimas décadas, aponta a 

avaliação formativa como “dispositivo de emancipação, de promoção, de reconstrução 

                                                 
6 “Timeliness, honesty, giving time for reflection, constructive guidance (i.e. working on students’ 
strengths), focus and involvement of parents (i.e. using a wider circle to both assess and develop new 
directions)”. 
7 “It is tempting in all communities and for all governments to develop a summative assessment process 
that encourage educators to limit the potential available in assessment for improving the total education 
process”. 
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de novos modelos que efetivem os direitos sociais e culturais necessários ao contexto 

educacional contemporâneo”. Sobre esse papel mais amplo da avaliação, dentro do 

processo educativo, Luckesi (2003, p. 82) reforça: 

No caso, consideramos que ela [avaliação formativa] deva estar 
comprometida com uma proposta pedagógica histórico-crítica, uma vez 
que esta concepção está preocupada com a perspectiva de que o 
educando deverá apropriar-se criticamente de conhecimentos e 
habilidades necessárias à sua realização como sujeito crítico dentro 

desta sociedade que se caracteriza pelo modo capitalista de produção. 

Vemos, dessa forma, uma proposta de avaliação em conformidade com os 

ideais da educação integral. Explorando um pouco mais o conceito de avaliação 

formativa, Luxton (2004, p. 20) ressalta que: “Bem aplicada, a avaliação formativa 

também desenvolve habilidades de autoavaliação nos alunos, permitindo-lhes ter 

mais controle sobre sua aprendizagem” (n.t.)8. Perrenoud (1999, p. 97) acrescenta um 

toque mágico ao processo que entendemos ser o objetivo mais nobre do caminho 

avaliativo, a autorregulação, fruto da autoavaliação; conforme o autor: “consiste em 

reforçar as capacidades do sujeito para gerir ele próprio seus projetos, seus 

progressos, suas estratégias diante das tarefas e dos obstáculos”. Acima de tudo, 

conforme nos adverte Bronckart (1997, p. 45), cabe ao professor mediar tanto o 

conhecimento como o próprio despertar do aluno para o objetivo da avaliação, a fim 

de contribuir para que o aluno se torne mais autônomo e “responsável pelo seu dizer 

(fazer)”. 

Semelhantemente, o documento oficial do Departamento de Educação 

mundial da IASD, no tópico: “A Base do Currículo Educacional Adventista” ressalta 

que a avaliação diagnóstica e somativa deveriam ser usadas para o aluno “demonstrar 

de forma criativa o seu conhecimento anterior e o recentemente adquirido, 

respectivamente” (n.t.)9. Ganha destaque nesse processo, o incentivo às avaliações 

formativas, que oferecem diferentes formas de os alunos demonstrarem o 

desenvolvimento de sua compreensão e habilidades. Ademais, o documento ainda 

agrega a autoavaliação e ressalta seu valor. Ela entra aqui assumindo um papel muito 

importante no processo de desenvolvimento da autonomia dos alunos: “desenvolver 

                                                 
8 ”Done well, formative assessment also develops self-assessment skills in students, allowing them to 
take more control over their learning”. 
9 “Creatively demonstrate their prior and newly acquired knowledge, respectively”. 
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habilidades de autoavaliação que lhes permitam avaliar a própria aprendizagem, 

definir metas específicas e planejar os próximos passos para sua aprendizagem” 

(n.t.)10 (A Base do Currículo Educacional Adventista). 

Dentro desse olhar, ratificamos o lugar da avaliação em um processo amplo, 

sob o viés da educação integral, no qual o aluno deve ser visto como um ser social 

com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. Um processo avaliativo de 

qualidade englobaria não apenas o uso de avaliações diagnósticas, formativas, 

somativas e autoavaliações, mas uma visão completa e ampla do processo e ideal da 

educação. Em outras palavras, a menos que a equipe docente reconheça o peso 

cultural e pessoal que uma avaliação pode ter para edificar ou humilhar, essa 

continuará sendo uma lacuna no processo de aprendizagem, um empecilho e não 

uma ponte rumo ao ideal almejado. 

Por outro lado, é importante que também não se subestime a relação de 

afetividade com o bom resultado nas avaliações, sendo ela ligada à autoestima do 

aluno e pode influenciá-lo por toda a vida. Segundo Antunes (2006), a afetividade é 

um dos grandes motivadores do engajamento discente e do bom resultado nos 

processos de avaliação. Para ele, os alunos aprendem melhor quando estão 

emocionalmente envolvidos; o momento da avaliação, nesse sentido, não pode ser 

um empecilho em todo o processo de ensino e aprendizagem, sendo que a relação 

dos alunos para com a disciplina e a dos professores para com os alunos deve ser 

sempre de respeito e dedicação. Todas as propostas pedagógicas, inclusive as 

avaliativas, devem visar à satisfação, ao bem-estar e à validação no processo de 

formação dos alunos. 

Respeitar a afetividade e o bem-estar como fator de qualidade para a 

avaliação faz dela um mecanismo poderoso capaz de incentivar o aluno a progredir 

sempre, e nunca estagnar ou regredir. O ideal contido por trás de um processo 

avaliativo de qualidade só será possível se for alimentado por atitudes nobres por 

parte dos professores em relação aos seus alunos, como consideração, simpatia, 

respeito e carinho. Tais atitudes colocam a avaliação em um lugar de estímulo não só 

em prol do aprendizado e apreensão de conhecimento, como também em crescimento 

                                                 
10 “To develop self-assessment skills that enable them to assess their own learning, set specific goals, 
and plan next steps for their learning”. 
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de formação pessoal. Como Luxton (2004, p. 25) resume: “Precisamos de avaliações 

concebidas para ajudar a aprender, não avaliações que são usadas para culpar, 

classificar ou certificar” (n.t.)11. 

 

2.6 Indicadores nacionais de qualidade em educação 

 

Um fator determinante para se avaliar a qualidade das avaliações dentro de 

um contexto de educação integral é conferir sua conformidade com os regulamentos 

e documentos oficiais acerca do tema. No Brasil, o documento oficial do Ministério da 

Educação (BRASIL, 2004) que aponta os Indicadores da Qualidade na Educação, 

destaca logo em sua introdução, o tema da avaliação. Após tratar da dimensão do 

ambiente educativo e da prática pedagógica, o documento traz à tona o assunto da 

avaliação como fator indicativo de qualidade. Para tanto, o documento destaca que a 

avaliação não deve ser sinônimo de prova apenas; ela deve envolver um processo 

contínuo em que são exploradas a avaliação diagnóstica, somativa, formativa e a 

autoavaliação. 

Interessante é que para apontar os indicadores da qualidade na avaliação, o 

documento (BRASIL, 2004) engloba outras áreas específicas do campo educacional 

como: avaliação do trabalho dos profissionais da escola, compreensão e uso dos 

indicadores oficiais de avaliação da escola e das redes de ensino, monitoramento do 

processo de aprendizagem dos alunos, mecanismos de avaliação dos alunos e a 

participação dos alunos na própria avaliação de aprendizagem. Através dessas 

questões, fica claro que, para se fazer uma avaliação de qualidade, é preciso saber o 

que está acontecendo com o aluno e ao seu redor; é preciso conhecê-lo, orientá-lo, 

saber seus pontos fortes, apresentá-lo às suas dificuldades e explorar as 

oportunidades escolares para estimulá-lo a crescer. 

Nesse processo, para uma prática pedagógica de qualidade no que diz 

respeito à avaliação, perguntas relevantes chamam a atenção: como meu aluno tem 

sido avaliado? As condições de aprendizagem são favoráveis a ele? Todos os alunos 

                                                 
11 In short, we need assessments that are designed for learning, not assessments that are used for 
blaming, ranking, and certifying”.  
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são informados sobre os conteúdos nos quais progrediram e em quais precisam 

estudar e avançar mais? Os professores fazem uso de diferentes instrumentos para 

avaliar os alunos (provas, trabalhos, seminários)? Os alunos são orientados pelos 

professores a fazer autoavaliação (falar, escrever, expressar o que aprenderam)? 

Existe na escola algum procedimento formalizado para avaliar o trabalho realizado 

durante o ano por todas as pessoas que ali trabalham? Todas essas questões são 

cruciais e devem ser consideradas, além de serem indicadores de que uma escola, 

ou rede de ensino, está, de fato, realizando uma avaliação de qualidade. 

Em 2007, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado 

a partir de uma preocupação do governo com a qualidade do aprendizado nacional e 

com vias de estabelecer metas para a melhoria do ensino no país. Assim, a Prova 

Brasil e o SAEB foram criados como indicadores nacionais para possibilitar o 

monitoramento da qualidade da Educação nos municípios, estados e no país. 

Entretanto, mesmo antes dessa ação, a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), já contemplava e norteava o ato avaliativo nos itens V e VI 

do Art.24, e nos itens IV, V e VI do Art.13. Um dos critérios apresentados no artigo 24, 

inciso V, é o de que a avaliação deve ser: “contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. O que vemos 

aqui é uma proposta na contramão do que era praticado pela pedagogia tradicional; 

ou seja, uma avaliação que valoriza o progresso individual do aluno, propondo um 

acompanhamento formativo, contínuo e cumulativo. 

Como referência histórica, citamos os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN, 1998), a avaliação não deve ser entendida como prova, ou um único método 

de checagem, mas como um conjunto de atuações pedagógicas que perpassam pela 

atuação e metodologia do professor, pelo desempenho do docente e pela estrutura 

física da escola. A ênfase no uso da avaliação formativa é estimulada para que ela 

aconteça de forma “contínua e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa 

do conhecimento construído pelo aluno” (PCN, 1998, p. 81). Além disso, a 

autoavaliação também é contemplada no documento: “delegá-la aos alunos, em 

determinados momentos, é uma condição didática necessária para construção de 

instrumentos de autorregulação para as diferentes aprendizagens” (PCN, 1998, p. 86). 
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Conforme ratifica Luckesi (2003), a aprendizagem acontece de forma gradual, 

constante e integrada, e a avaliação deve acompanhar essa realidade de forma que 

o foco da avaliação deve ser sempre o de fortalecer o processo da aprendizagem e 

de auxiliar o aluno no reconhecimento de suas conquistas e dificuldades. Chueiri 

(2008, p. 51) confirma: “Como prática formalmente organizada e sistematizada, a 

avaliação no contexto escolar realiza-se segundo objetivos escolares implícitos ou 

explícitos, que, por sua vez, refletem valores e normas sociais”. 

 

2.7 Avaliação de qualidade sob os auspícios da educação integral 

 

Como um mecanismo didático, a avaliação está inserida em um contexto 

educativo amplo e totalmente relacionada a objetivos previamente estipulados no 

currículo, nas leis e na própria filosofia de educação. Dentro de uma filosofia de 

educação integral fundamentada nos princípios bíblico-cristãos, a avaliação de 

qualidade é aquela que ajuda a orientar um caminho de desenvolvimento gradual, 

contínuo e cumulativo, e seu conceito engloba respeito, afetividade, libertação e 

redenção. 

Quando se fala em ensino e avaliação de qualidade dentro de um sistema de 

educação integral, além de fatores pedagógicos, sociais, ideológicos e políticos; acima 

de categorias e classificações específicas dentro do próprio tema da avaliação, deve-

se destacar, como o mais importante, a presença de uma filosofia intencional e distinta 

de educação. Por certo, a avaliação vai refletir as características políticas, sociais e 

culturais, mas acima de tudo, deve estar embasada em uma filosofia de educação 

clara e explícita a fim de cumprir seu papel dentro do processo educativo.  

Em um contexto de avaliação que contemple a educação integral, conforme 

princípios bíblico-cristãos, a avaliação não só é uma atividade humana, como também 

divina. A narrativa bíblica revela que a avaliação sempre fez parte do método de ensino 

de Deus, parte de um processo que visa à autonomia, emancipação e redenção. 

Luxton (2004) remete ao relato bíblico e aponta que já no Gênesis, Caim e Abel foram 

submetidos a uma avaliação: um foi aprovado, o outro reprovado. No céu, escola de 

um reino vindouro, os alunos se envolverão na categoria de mais alto nível de análise 
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e crítica: o julgamento dos pecadores. Assim se cumprirá o objetivo final de toda 

avaliação.  

São muitos os princípios da avaliação de qualidade no âmbito da educação, 

como vimos até aqui. No entanto, em se tratando da avaliação no contexto de 

educação integral da RA, a obra Pedagogia Adventista limita a discussão a poucos 

princípios norteadores que servem de estrutura a todo processo, ao classificar a 

avaliação integral como “redentiva (...), integral (...), significativa (...), permanente (...), 

cumulativa (...), pragmática (...) e coerente” (IASD, 2004, p. 84). 

O propósito da avaliação nas escolas da RA pode ser visto na sua ampla 

dimensão integralizadora indo além daquele apontado pelos documentos 

educacionais oficiais. Seguindo as orientações sobre o tema da disciplina, do 

julgamento da avaliação, citamos White (2008, p. 238) que esclarece: “Tenhamos em 

mente que estamos lidando com almas que Cristo adquiriu para Si mesmo a um preço 

infinito”. 

Ao trazer a avaliação para o campo da formação humana integral, não 

devemos pressupor uma avaliação focada na classificação final, no teste, na nota, ou 

na reprovação. Para White (2008c, p. 177): “O sistema de avaliação é, por vezes, um 

entrave ao real progresso do aluno [...]. Não é sábio o sistema de limitar rigidamente 

as crianças a notas”. Ou seja, embora o foco classificatório ainda coloque sua sombra 

sobre a sala de aula contemporânea, não se concebe compreender a avaliação 

unicamente como mecanismo de nivelamento ou até mesmo de punição em um 

sistema de ensino de educação integral de qualidade. 

Luxton (2004) nos lembra que embora haja momentos marcantes na bíblia 

onde o julgamento de Deus é somativo (o Dilúvio, a Torre de Babel, o julgamento final), 

a narrativa bíblica nos revela que Seu método preferencial é o formativo (Abraão, 

Elias, Moisés). A autora ressalta que a maior parte do tempo, a bíblia apresenta um 

Deus que está trabalhando com paciência, ao longo do tempo, proporcionando 

situações de autoavaliação, reflexão, aprendizado e redenção, com retorno direto e 

justo. Se existe um diferencial na compreensão de avaliação de qualidade em um 

sistema de ensino integral, focado nos princípios bíblico-cristãos, é esse de praticar a 

avaliação formativa com intuito de redimir, uma vez que nunca seremos capazes de 

aplicar uma avaliação somativa final e justa. 
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No processo avaliativo do sistema de uma educação integral, é importante 

trazer à tona o que se avalia. Basta avaliar bem apenas a técnica, aspectos 

acadêmicos, científicos e cognitivos? Por que não avaliar a dimensão social, 

emocional e espiritual? Essas são partes integrantes da natureza e formação 

humanas! 

Bradfield (2013, p. 17) propõe consistentemente que a avaliação de objetivos 

espirituais seja integrada à dinâmica escolar porque “escolas comprometidas com a 

integração da fé e dos valores buscarão avaliar os resultados da educação moral, 

religiosa e espiritual, bem como do desempenho acadêmico”. Após estudar várias 

alternativas que se propõem a avaliar o desenvolvimento espiritual, Bradfield (2013) 

apresenta sugestões de avaliação, que de certa forma, retomam os saberes do 

relatório da UNESCO (1996), em que Jacques Delors aponta quatro princípios 

norteadores de uma educação de qualidade: aprender a conhecer (dimensão 

cognitiva); aprender a ser (dimensão ontológica e emocional) aprender a fazer 

(dimensão prática da vida) e aprender a viver juntos (dimensão social). 

As sugestões de avaliação de Bradfield (2013, p. 22) poderiam ser aplicadas 

no início do ano letivo, como teste diagnóstico, e depois de transcorrido o currículo, 

depois que o aluno fosse exposto à cosmovisão cristã e às propostas do PMDE da 

escola e às etapas formativas do processo, ele finalmente entraria em contato de novo 

com o mesmo teste e poderia ser avaliado o desenvolvimento de suas virtudes cristãs. 

No teste sugerido estão presentes aspectos que dizem respeito à participação na 

missão de Cristo, no relacionamento com Deus, consigo mesmo e com outros. 

Uma avaliação integral em uma RA não se restringe a aspectos técnicos ou 

cognitivos das ciências, mas engloba todas as dimensões da vida, de modo integral. 

Ela mostra ao aluno a sua condição (cognitiva, emocional, social, espiritual) e lhe dá 

oportunidades e condições para prosseguir e melhorar, levando o discente ao 

autoconhecimento, porta para a emancipação e ao pensamento autônomo, base do 

livre-arbítrio dado ao homem por Deus. O foco dessa avaliação é a integralidade 

humana e seu fruto, o combustível que dá força para gerir os problemas e limitações 

e que estimula o desenvolvimento e boas escolhas de vida. 

Na busca por assinalar um conceito de qualidade nessa construção do 

processo de ensino, é fator essencial entender a avaliação como parte do processo, 
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e não como um fim em si mesma. Não vale, tampouco, limitar sua atuação à dimensão 

cognitiva do ser, mas seu alcance deve abranger as demais áreas da vida, igualmente 

passíveis de crescimento e desenvolvimento. Ou seja, se a educação é integral, a 

avaliação deve também ser integral. É incoerente dizer-se parte de um sistema de 

educação integral e manter o foco da avaliação apenas no cognitivo, como 

instrumento classificatório.  

Para avançar em qualidade no processo educacional, o caminho é avaliar com 

qualidade, com alicerces ancorados em bases filosóficas que fundamentam os 

métodos e práticas de uma educação integral de qualidade. Sob a cosmovisão da 

educação redentiva, o papel da avaliação é formativo e com intencionalidades bem 

distintas. Nos meios acadêmicos, os ideais do processo educativo e da formação 

humana podem variar, mas no âmbito da educação integral confessional, a 

intencionalidade é bem definida; qual seja: conhecer mais a Deus e se comprometer 

mais com Ele. 

 

2.7.1 PAAEB: Programa Adventista De Avaliação Da Educação Básica 

 

A partir da década de 1990, o governo brasileiro começou a implantar alguns 

programas de avaliação externa para a rede pública, a fim de conhecer o perfil da 

educação brasileira em termos de qualidade acadêmica. Seguindo as exigências 

governamentais, em 2012, a RA implantou o PAAEB, a fim de avaliar a qualidade 

acadêmica dos alunos da Rede. Em conformidade com a proposta de sua filosofia, ao 

surgir essa oportunidade, a RA, além da avaliação acadêmica, a cada PAAEB aplica 

um questionário extracurricular com questões específicas relacionadas à sua proposta 

de educação integral. 

Essa avaliação, diferentemente de outras avaliações escolares externas, não 

avalia por amostragem, mas todos os alunos matriculados no 5º e 9º anos, do Ensino 

Fundamental e todos da 2ª série do EM realizam a prova. As competências dos alunos 

do 5º e 9º anos são avaliadas com base na matriz referencial dos conteúdos de 

português e matemática, e os alunos da 2ª série do EM realizam a prova que 

contempla os quatros eixos do ENEM. 
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Outra especificidade dessa avaliação externa é que ela busca tirar uma 

radiografia instantânea e generalizada da condição acadêmica dos alunos, ao avaliá-

los ao final de cada ciclo de estudos para, assim, fazer um diagnóstico e uma análise 

até o momento, deixando ainda possibilidade de ajustar o processo e fazer alguma 

alteração na rota rumo ao seu objetivo educacional. 

O PAAEB fornece números diferentes de questões para cada turma. Alunos 

do 5º ano recebem uma prova com 44 itens, sendo 22 para português e 22 para 

matemática; a prova do EM contempla 26 questões englobando cada um dos quatros 

eixos do ENEM e soma um total 92 questões. Essa avaliação aplicada ao final de cada 

ciclo escolar é uma estratégia usada, a fim de avaliar toda a vida acadêmica do aluno, 

em diferentes etapas. O aluno do 5º ano é avaliado quanto à sua formação do Ensino 

Fundamental, anos iniciais; o aluno do 9º ano é avaliado quanto a conteúdos do 

Ensino Fundamental, anos finais; e no final da 2ª série do Ensino Médio, a avaliação 

visa a detectar algo que ainda possa ser trabalhado e desenvolvido no último ano do 

EM. 

No ano de 2012, apenas as turmas do 5º ano foram submetidas à avaliação 

PAAEB. Em 2013 foi a vez das turmas do 9º ano se juntarem às avaliadas e, em 2014, 

alunos da 2ª série do EM passaram a ser avaliados também. Este último grupo, porém, 

realiza a avaliação em modelo diferente, pois segue o padrão das avaliações do 

ENEM. Baseada nos quatro grandes eixos do ENEM, e dentro desses eixos suas 

competências e habilidades, a prova do EM do PAAEB não só revela o nível 

acadêmico dos alunos como serve de excelente simulação para o próprio ENEM. 

A logística da prova impressa também simula as avaliações governamentais 

de larga escala. A prova é elaborada sob supervisão do departamento de educação 

da RA, em Brasília, com base nas questões do INEP. Depois de finalizado e impresso, 

o material chega às escolas, via correios, totalmente lacrado. Ao chegarem às escolas, 

são conferidos os malotes de acordo com o número de turmas, mas nenhum professor 

ou coordenador tem acesso à prova antes do dia da sua aplicação. Na escola, fiscais 

são treinados e preparados para aplicar a prova em um dia que, para a Rede toda, é 

considerado especial. A data de aplicação é fixa em toda a RA no Brasil, todos os 

anos, e nesse dia, os alunos são alertados a chegar pontualmente porque após o 

envelope ser aberto, o aluno não poderá mais entrar na sala. Na hora da aplicação, 
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os pacotes são abertos na frente dos alunos e começa a etapa mais importante do 

processo: a resposta às questões. Ali os alunos se deparam com questões voltadas 

para as áreas específicas da formação curricular, com ênfase cognitiva. 

Quando o aluno termina de fazer a prova, ele é direcionado para outra sala a 

fim de responder ao questionário extracurricular socioeconômico. A partir dessas 

respostas, é possível fazer cruzamentos com as proficiências e habilidades do aluno 

fornecendo informações muito importantes para a Rede que são analisadas pelos 

diretores de escola e equipe pedagógica, a fim de melhorar o nível da educação, não 

só a parte acadêmica, mas a educação adventista como um todo, em seu conceito 

integral. Nesse dia, os professores também são submetidos a uma avaliação em que 

são respondidas questões que buscam o perfil do professor, sua escolaridade e sua 

frequência aos programas de formação continuada. 

Após o final do período, as provas são lacradas novamente e encaminhadas 

para Brasília. Lá começa o processo de correção por meio de máquinas 

especializadas em leitura de cartões-resposta. Em seguida, os alunos são 

identificados pelo nome, pela escola, pela região administrativa em que estudam e 

então é calculada a nota que cada um tirou. 

A proposta é para que, após entregues os resultados, seja feita uma avaliação 

na escola no sentido de se buscar sua classificação em comparação à sua meta e 

aonde pretende chegar. A partir daí, surge um projeto para trabalhar as deficiências 

reveladas nos resultados da avaliação. O assunto é trabalhado e retomado de forma 

que, no próximo PAAEB, o resultado da escola seja diferente aos anteriores em 

determinado quesito. Uma campanha de conscientização e um trabalho subsequente 

é, então, implantado a fim de melhorar a média de desempenho dos alunos e da 

escola. Avaliações desse tipo trazem à tona pontos fortes e fracos da Rede, servindo 

como um diagnóstico para o trabalho pedagógico que se seguirá. 

Neste capítulo, vimos a educação pelas lentes do currículo representando o 

ideal de formação de uma época. Na contemporaneidade, novas formas de pensar e 

agir têm seu reflexo no contexto escolar que amplia seus horizontes e se volta para a 

educação integral como forma de oferecer uma educação de qualidade, para além 

dos muros da escola. Tal mudança no conceito de educação desejável infere 

diretamente em toda a prática pedagógica, em especial na questão da avaliação. 
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No caso da RA, seu conceito de educação integral a partir da cosmovisão 

bíblico-cristã traz um diferencial para sua proposta educacional e por meio da 

avaliação PAAEB, ela busca avaliar aspectos não apenas curriculares, mas ações 

voltadas à formação confessional que ela idealiza. Nosso foco se volta, agora, para 

os resultados do questionário PAAEB a fim de analisar a coerência entre a proposta 

educativa filosófica da RA e a prática confessional de seus alunos em quatro escolas 

da Rede no estado de São Paulo. 
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3 MÉTODO 

 

O objetivo deste capítulo é delinear o processo utilizado na pesquisa, definir 

o processo de seleção e coleta de dados, com vistas ao entendimento dos 

procedimentos de organização, tabulação e análise dos dados. Os dados para a 

pesquisa resultam da avaliação externa da RA, em 2016, a qual avaliou áreas 

intelectuais cognitivas e, através de um questionário agregado, coletou informações 

socioculturais e de prática religiosa. Com o foco voltado para esse questionário, 

apresentamos um recorte das questões relativas à prática religiosa dos alunos, tempo 

de estudo na RA e hábitos de leitura geral e da bíblia. As informações foram cedidas 

pela mantenedora da RA, conforme documento de anuência anexo. Neste capítulo, 

também apresentaremos uma revisão de literatura voltada para a análise de perfil 

social. 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

Esta pesquisa é de natureza quali-quantitativa, pois, como coloca Booth, et al. 

(2008), essa é uma abordagem que permite ao pesquisador um cruzamento de 

conclusões e uma compreensão e explicação mais ampla do tema estudado. Esse 

tipo de estudo, não tão rigoroso e estrito quanto a pesquisa quantitativa puramente, 

permite um enfoque maior à interpretação dos dados e uma certa proximidade com 

as informações coletadas. 

Como delineamento e procedimento técnico de levantamento, empregamos o 

método de pesquisa Survey que é apropriado para entender ‘o que está 

acontecendo?’ (GIL, 2007, p. 162). Esse método aponta, assim, objetivos descritivos 

e exploratórios, e sua técnica abrange a coleta de dados, a apresentação desses 

dados, sua caracterização e o cruzamento e correlação dos resultados. A análise do 

questionário estruturado fechado da avaliação externa proporcionou um levantamento 

descritivo dos dados para análise das características e do perfil da população em 

estudo. 
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As informações para esse levantamento, tabuladas a partir de trabalho 

estatístico profissional, foram cedidas pelo Departamento de Educação do órgão 

superior mantenedor da RA de educação e possibilitou a interpretação dos dados, de 

forma indutiva, com base nos referenciais teóricos definidos. Quanto à análise dos 

dados e à classificação das informações pertinentes ao perfil discente, seguimos os 

pressupostos de Hair Jr., et al. (2005), Booth, et al. (2008) e Babbie (2003), entre 

outros. As informações que emergiram da análise dos dados abriram caminho para a 

identificação do perfil do grupo discente com suas características, principalmente, no 

que diz respeito aos aspectos confessionais da RA levando-nos a analisar a coerência 

desse perfil com a proposta de desenvolvimento integral do sistema dessa Rede. 

 

3.2 População e amostra 

 

O grupo alvo deste estudo foi selecionado representando os 4 cantos do 

estado de São Paulo, a partir de uma pesquisa maior realizada pela mantenedora com 

todas as escolas da RA na América do Sul, no ano de 2016; no estado de São Paulo, 

2.663 alunos do EM realizaram a prova. No entanto, nossa pesquisa recortou quatro 

escolas representando  as diferentes regiões do estado, sendo 51 alunos da capital 

(Colégio da Capital), 44 da região Leste (Colégio do Leste), 38 da região Norte 

(Colégio do Norte) e 54 da região Oeste do estado (Colégio do Oeste do estado). 

 

3.3 Questionário complementar da avaliação externa 

 

O corpus escolhido para o presente estudo parte do questionário 

sociodemográfico e baseia-se em pontos selecionados; ou seja, os que estão mais 

diretamente relacionados aos pressupostos filosófico-religiosos da RA. A escolha das 

escolas foi aleatória, dentro de cada região, e para essa seleção das questões, 

aplicamos a técnica de filtros eliminatórios (MANZATO; SANTOS, 2012) para 

organizar os dados, segundo os objetivos almejados. Apresentamos as dezenove 

perguntas, das quais selecionamos oito. 
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1. Sexo:  

2. Com quem você mora?  

3. Até que ano sua mãe estudou? 

4. Até que ano seu pai estudou? 

5. Seus pais trabalham fora? 

6. Em dia de aula, quanto tempo você gasta assistindo TV?  

7. Em dia de aula, quanto tempo você gasta no computador?  

8. Há quanto tempo você estuda na Escola Adventista?  

9. Quantas vezes na semana o(a) professor(a) de Matemática passa 
dever de casa?  

10. Você faz o dever de casa de Matemática?  

11. Além dos livros escolares, quantos livros há em sua casa?  

12. Qual igreja você frequenta?  

13. Com que frequência você lê a Bíblia?  

14. Sua escola possui grupo de estudo da Bíblia?  

15. Com que frequência você lê textos da escritora Ellen G. White?  

16. Você lê livros de literatura, como romance, ficção etc?  

17. Você lê jornais?  

18. Você lê revistas de informação geral? (Veja, IstoÉ, Época, etc.)  

19. Quando você terminar o EM, você pretende: 

 

1. Sexo 

2. Há quanto tempo você estuda na Escola Adventista? 

3. Você lê livros de literatura, como romance, ficção, etc?  

4. Em dia de aula, quanto tempo você gasta no computador? 

5. Com que frequência você lê textos da escritora Ellen G. White? 

6. Qual igreja você frequenta? 

7. Com que frequência você lê a Bíblia? 

8. Sua escola possui grupo de estudo da Bíblia? 
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3.4 Procedimentos 

 

Inicialmente, as respostas dos questionários foram analisadas e tabuladas por 

meio de tabelas simples. A análise dos resultados, expondo o perfil dos alunos dessas 

escolas da RA, acompanhou as reflexões decorrentes da pesquisa, com uma 

comparação entre as características dos discentes e o ideal de qualidade e formação 

da RA, a fim de perceber até que ponto os projetos de desenvolvimento espiritual 

intencionais se refletem nas respostas dos alunos, mostrando-se, assim, eficazes em 

promover uma educação confessional de qualidade. 

 

3.5 Revisão de literatura: uma análise de perfil social em educação 

 

Artigos de revisão de literatura visam a evidenciar a análise e classificação de 

dados específicos já pesquisados e validados academicamente. Com o interesse de 

analisar os perfis discentes, valemo-nos da revisão de literatura em que analisamos 

outros estudos de perfis para apontar reflexões e considerações pertinentes à 

presente dissertação. Esses estudos serviram de base para a análise, além de indicar 

áreas de pesquisa saturadas, lacunas ou direcionamentos ainda não pesquisados 

sobre o tema, e apresentamos objetivamente o que seria relevante e se encaixaria 

nos objetivos do estudo presente. 

Partimos para a seleção de estudos de análise do perfil discente e, para tanto, 

nosso interesse voltou-se para os estudos dos perfis sociais. Esta revisão visava a 

uma busca por estudos e trabalhos recentes acerca do tema. Com esse recorte 

temático, o que se seguiu foi a escolha de trabalhos levando em conta a delimitação 

do tempo, o espaço geográfico e cultural, a determinação da confiabilidade e rigor 

científico através das formas de busca e revelação das fontes que passaram pelo crivo 

da comunidade científica, a forma do conteúdo e a cronologia desses estudos. 

O principal objetivo dessa fase foi uma análise de maior dimensão e com 

embasamento que se relacionasse ao estudo presente. De forma geral, os estudos 

sobre perfis sociais são muito frequentemente interpretados para desígnios 
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mercadológicos. Então, quando delimitamos o tema para estudos de perfis discentes 

voltados para a área educacional, o número de estudos caiu bruscamente. 

Levando em consideração que o interesse em questão aqui visava a algo 

ainda mais específico, ou seja, trabalhos que articulassem o estudo de perfil discente 

com propostas filosóficas de educação, em nossa pesquisa, não encontramos 

resultados que satisfizessem essa busca; encontramos, por outro lado, uma 

prevalência de estudo de perfis discentes voltados a ajustes pedagógico-

metodológicos em educação, fato que insere a temática deste estudo a um campo 

vasto ainda por ser pesquisado e o aponta como relevante e significativo, propondo-

se a confrontar a filosofia educacional de uma rede de ensino com sua prática de 

ensino. 

Para apresentar a análise do estudo sobre o perfil dos discentes das quatro 

escolas da RA, com o objetivo de analisar em que medida esse perfil reflete a filosofia 

de educação defendida, entendemos que a revisão de literatura nessa área foi de 

grande auxílio para o estudo. Os processos de coleta de dados e descrição de 

amostras para a análise dos dados nessa revisão trazem segurança e apontam um 

caminho de análise por terem se valido de procedimentos semelhantes de 

organização, tabulação e análise. 

A revisão de literatura foi elaborada a partir de pesquisa em duas bases de 

dados: Scielo e Google Acadêmico. O tema principal girou em torno de perfis sociais 

discentes. A busca por aporte teórico privilegiou pesquisas atuais considerando que, 

para a delimitação do tempo, selecionamos trabalhos acadêmicos que abrangiam os 

anos de 2000 a 2017. Quanto ao espaço geográfico e cultural, preferimos fazer a 

pesquisa apenas em português e nos limitar às produções do território brasileiro, uma 

vez que o estudo em questão avalia discentes brasileiros em território nacional. 

Preocupados com a confiabilidade das fontes, selecionamos apenas artigos de 

revistas científicas, dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

Para a seleção dos trabalhos inseridos na revisão, assumimos como fio 

condutor algumas questões norteadoras como: quais pesquisas ligam o perfil social à 

educação?; os estudos sobre perfis sociais em educação relacionam-se 

especificamente aos discentes?; existem estudos feitos sobre perfis discentes 

relacionados a escolas confessionais? Com essas perguntas em mente, foi realizado 

o levantamento bibliográfico nas bases de dados selecionadas, a partir das seguintes 
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palavras-chave: perfis sociais, perfis discentes, perfis docentes, escolas 

confessionais, tipos sociais em educação. A partir daí, foram selecionados 15 

trabalhos e, após leitura dos resumos, foram excluídos os que não se relacionavam 

ao critério adotado. Dentro das delimitações apresentadas, somente 9 trabalhos 

atenderam às especificidades da busca. 

Após a conclusão dessa revisão, a síntese consolidou um modelo que 

considera a análise de perfis sociais no âmbito educacional confessional como um 

campo vasto e aberto a pesquisas. Outra percepção advinda da revisão bibliográfica 

é que não há análises de perfil discente em redes confessionais com objetivos de 

avaliação das bases filosóficas defendidas pela instituição educacional. As pesquisas 

de perfis sociais em educação se limitam a estudá-los sob uma perspectiva 

pedagógica e não filosófica. Assim, mais estudos sobre perfis sociais em educação 

devem ser estimulados. 
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados e a análise dos dados da pesquisa, visto 

que, conforme colocado por Babbie (2003, p. 93): “A pesquisa científica tem duas 

metas principais: descrição e explicação”. Assim, ao buscar interconexões entre 

descrição e explicação, apresentamos os dados, primeiramente, para então, partir 

para a explicação e/ou discussão. Vale ressaltar que a etapa de levantamento, o 

trabalho estatístico profissional e a tabulação das informações dos dados foram 

administradas e fornecidas pelo Departamento de Educação da mantenedora da RA.  

Os dados resultam da avaliação do PAAEB de 2016, mais especificamente do 

questionário agregado que coletou informações socioculturais e de prática religiosa. 

Neste capítulo, os dados referentes ao recorte das questões relativas ao perfil 

religioso dos alunos, diferencial de qualidade da RA de educação, são nosso foco. 

O uso dos dados estatísticos, segundo Babbie (2003, p. 195), nos permite: “tirar 

conclusões sobre uma população a partir de uma amostra daquela população”. Com 

isso em mente, apresentamos os dados, sua caracterização, cruzamento e correlação 

dos resultados. A análise dos dados possibilitou a emergência das características e o 

perfil da população em estudo que serviram de base para analisar a coerência da 

proposta de desenvolvimento integral das escolas. 

As quatro escolas em foco, grupo alvo do estudo, foram escolhidas 

unicamente por representarem diferentes regiões, sendo 51 alunos da capital (Colégio 

da Capital), 44 da região Leste (Colégio do Leste), 38 da região Norte (Colégio do 

Norte) e 54 da região Oeste do estado (Colégio do Oeste do estado). 

Quanto à forma de apresentação dos resultados, escolhemos o recurso de 

tabelas por sua característica de representação analítica clara e intuitiva e pela 

característica ilustrativa própria (BABBIE, 2003). Além disso, as tabelas carregam em 

si uma capacidade de apresentar, de forma perceptível, a síntese temática do conjunto 

de dados obtidos nos questionários individuais das quatro escolas simultaneamente. 

Antes de cada tabela, será feita uma apresentação do seu teor e, em seguida, 

procederemos à leitura interpretativa, analítica e descritiva do conteúdo. 

A análise dos resultados expondo o perfil dos alunos da Rede será 

acompanhada de reflexões decorrentes da pesquisa, com uma comparação entre as 
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características dos discentes e o ideal de qualidade e formação da RA, a fim de 

perceber até que ponto os projetos de desenvolvimento espiritual intencionais se 

refletem nas respostas dos alunos, mostrando-se, assim, eficazes em promover uma 

educação confessional integral de qualidade. 

Para tanto, retomemos a seleção das questões cujas respostas foram levadas 

em conta no estudo. 

1. Sexo 

2. Em dia de aula, quanto tempo você gasta no computador? 

3. Há quanto tempo você estuda na Escola Adventista? 

4. Qual igreja você frequenta? 

5. Com que frequência você lê a Bíblia? 

6. Sua escola possui grupo de estudo da Bíblia? 

7. Com que frequência você lê textos da escritora Ellen G. White? 

8. Você lê livros de literatura, como romance, ficção, etc?  

 

Visando a uma apresentação mais condensada, optamos, como já enunciado, 

por demonstrar os dados em formato de tabelas para melhor visualizar os resultados 

das escolas comparativamente e facilitar essa apresentação do perfil discente nas 

quatro escolas adventistas do estado de São Paulo. A soma dos resultados não 

completa os 100% por causa das questões não respondidas ou anuladas. 
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4.1 TABELA 1 – Quanto ao Gênero 

 

Diante da Tabela 1, vemos que a primeira parte do questionário permite uma 

caracterização do perfil por gênero. Os dados indicam uma equivalência entre a 

representatividade dos gêneros, sem presença majoritária significativa. Eles nos 

permitem dizer que essas escolas não atraem mais um gênero que outro, que pais e 

responsáveis por alunos de ambos os sexos veem a educação adventista como uma 

opção para os estudos de seus filhos. 

 
4.2 TABELA 2 – Quanto ao tempo de estudo na RA 
 

ÁREAS -1 ano 1 ano 2 anos +3 anos 

     
 

Colégio do 
Oeste 

7,4% 0,0% 7,4% 79,6% 

 
Colégio da 

Capital 
5,9% 11,8% 23,5% 51,0% 

 
Colégio do 

Leste 
9,1% 4,5% 20,5% 65,9% 

 
Colégio do 

Norte 
5,3% 2,6% 13,2% 78,9% 

 
 

A análise visual dessa Tabela 2 nos indica que, destacadamente, quase 70% 

dos alunos estudam há mais de três anos na mesma escola. Quanto mais para o 

interior do estado, menos rotatividade e mais fidelidade, de forma que o colégio da 

Capital se revelou com a menor fidelidade de alunos à escola, mas, mesmo assim, 

 Masculino Feminino 

   
 
Colégio do Oeste do 
Estado 

57,4% 40,7% 

 
Colégio da Capital 

52,9% 45,1% 

 
Colégio do Leste 

45,5% 45,5% 

 
Colégio do Norte 

50,0% 50,0% 
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mais de 50% de seus alunos estudam na mesma escola há mais de três anos. Isso 

demonstra fidelização e credibilidade por parte de pais, responsáveis e alunos. 

Demonstra, também, que por mais de três anos esses alunos estiveram em contato 

com a filosofia de educação integral adventista antes de responder ao questionário. 

 
4.3 TABELA 3 – Quanto à prática de leitura (livros de literatura, como romance, 
ficção, etc.) 
 

 
Poucas 

vezes ao 
mês 

Nunca 

Todos ou 
quase 

todos os 
dias na 
semana 

3 ou 4 
vezes na 
semana 

1 ou 2 
vezes na 
semana 

      
 

Colégio 
do Oeste 

42,6% 25,9% 16,7% 3,7% 9,3% 

 
Colégio da 

Capital 
51,0% 19,6% 7,8% 7,8% 11,8% 

 
Colégio 
do Leste 

31,8% 11,4% 31,8% 11,4% 11,4% 

 
Colégio 
do Norte 

50,0% 15,8% 13,2% 10,5% 10,5% 

 
 

Os dados fornecidos aqui nos apresentam um perfil de alunos que, em sua 

maioria, não tem a leitura como hábito. Em nenhuma das escolas vemos um perfil 

discente voltado à leitura de literatura, romance ou ficção. Entretanto, destacamos o 

colégio do Leste como tendo o maior número de alunos leitores (cerca de 32%), muito 

à frente da média dos alunos das demais escolas. Nessa escola, cerca de 32% dos 

alunos leem diariamente e 55% leem semanalmente. Os alunos dos colégios do Oeste 

e da Capital são os que menos leem. Cerca de 70% dos alunos dessas escolas 

disseram que não leem, ou que leem poucas vezes ao mês. 
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4.4 TABELA 4 – Quanto ao tempo gasto no computador em dia de aula 
 

ÁREAS 1 hora ou - 2 horas 3 horas 4 horas ou + 

 
Colégio do 

Oeste 
57,4% 14,8% 9,3% 14,8% 

 
Colégio da 

Capital 
31,4% 31,4% 11,8% 23,5% 

 
Colégio do 

Leste 
38,6% 9,1% 20,5% 29,5% 

 
Colégio do 

Norte 
26,3% 26,3% 26,3% 21,1% 

 
Os dados fornecidos pela Tabela 4 nos permitem confirmar a realidade de um 

perfil discente que passa um tempo significativo na frente do computador diariamente. 

Alunos dos colégios do Norte e do Leste são os que mais tempo gastam por dia com 

o computador, demonstrando que a vida moderna do adolescente em cidades do 

interior não revela, necessariamente, uma realidade mais distante do mundo virtual. 

Os alunos do colégio do Norte, entretanto, são os que menos tempo gastam on-line. 

A própria pergunta em si nos desperta para uma realidade. Se compararmos 

as tabelas 3 e 4, vemos que ao perguntar sobre a frequência da leitura, o questionário 

aponta opções de respostas classificadas por mês ou semana; ao perguntar sobre a 

frequência junto ao computador, as opções de respostas são classificadas por horas 

diárias; o que já presume, a priori, uma realidade e uma caracterização diferenciada 

e distintiva de uma geração. 

A partir da constatação do tempo gasto diariamente com o computador é 

possível destacar que essa geração é basicamente dirigida pela tecnologia. Pelo 

tempo dado às telas, podemos dizer que o mundo tecnológico dita a base de 

comportamento desses alunos. Esse fato os estimula a viver experiências infinitas, de 

todos os tipos e áreas, com impacto e alterações de percepção da realidade e dos 

próprios valores da vida.  
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4.5 TABELA 5 – Quanto à frequência de leitura de textos da escritora Ellen G. White 
 

 
Poucas 

vezes ao 
mês 

Nunca 

Todos ou 
quase 

todos os 
dias na 
semana 

3 ou 4 
vezes na 
semana 

1 ou 2 
vezes na 
semana 

      
 

Colégio 
do Oeste 

24,1% 68,5% 0,0% 0,0% 5,6% 

 
Colégio da 

Capital 
21,6% 66,7% 2,0% 2,0% 5,9% 

 
Colégio 
do Leste 

20,5% 52,3% 2,3% 13,6% 9,1% 

 
Colégio 
do Norte 

18,4% 76,3% 0,0% 0,0% 5,3% 

 
 

A Tabela 5 chama a atenção por sua unanimidade. Em nenhuma escola 

escolhida para análise, é comum a leitura dos textos de Ellen G. White. O colégio do 

Leste, que apresenta maior número de alunos leitores de seus escritos, soma cerca 

de 15% ao todo. Revela-se aqui um estado de crise na materialização da filosofia de 

educação confessional nessas escolas da RA. Os dados revelam-se preocupantes se 

pensarmos que os pressupostos filosóficos de educação integral e confessional da 

Rede fundamentam-se em seus escritos.  

A importância do contato com os escritos de Ellen G. White se justifica pelo fato 

de ela ser uma das mentoras da filosofia da educação adventista. Como colocam 

Ferreira e Souza (2018, p. 11): “Desde a origem do Sistema Educacional Adventista, 

White desempenhou um papel fundamental em sua estruturação, seu 

desenvolvimento e sua consolidação”. Mas, a maior parte dos alunos, em todas as 

quatro escolas, nunca lê seus textos, ou os lê poucas vezes ao mês, o que nos leva a 

inferir que esses alunos não reconhecem o diferencial da rede educacional onde 

estudam e nem o ideal de aluno que essa escola pretende formar. Se considerarmos 

apenas os alunos que nunca leram seus escritos, chegaremos a uma média de 66% 

de alunos que, apesar de estudarem há mais de três anos na RA, nunca entraram em 
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contato com os textos fundadores e distintivos da RA. Apresenta-se aqui um desvio 

de rota que demanda reajuste imediato. 

É nos escritos de Ellen G. White, segundo Knight (2012), que se encontram 

as bases filosóficas que norteiam o ideal de educação integral adventista e é essa 

filosofia que sustenta a razão de existir dessa Rede confessional. É certo que os 

alunos entram em contato com a filosofia da escola por outros meios, mas sua visão 

distinta e única de mundo e de ser humano se apresenta, explicitamente, em textos 

fundadores, na sua maioria, escritos por ela. 

E por que Ellen G. White endossou e fundamentou o surgimento de uma Rede 

educacional Adventista? “Porque sua filosofia diferia significativamente de outros 

segmentos da sociedade, tinha a responsabilidade de repassar aquela filosofia aos 

jovens através do desenvolvimento de um sistema educacional” (KNIGHT, 2012, p. 

23). Estudar em uma escola adventista e não entrar em contato com seus textos 

fundadores seria o mesmo que estudar em uma escola com métodos específicos 

como o construtivista ou o montessoriano e não saber a distinção da sua proposta 

educacional, muito menos diferenciá-la. 

 
4.6 TABELA 6 – Quanto à igreja frequentada 
 

 
Adventista 

do 7º dia 
Evangélica Católica Nenhuma Outra 

      
 

Colégio 
do Oeste 

18,5% 31,5% 33,3% 14,8% 1,9% 

 
Colégio da 

Capital 
31,4% 21,6% 5,9% 23,5% 13,7% 

 
Colégio 
do Leste 

31,8% 31,8% 18,2% 18,2% 0,0% 

 
Colégio 
do Norte 

18,4% 28,9% 18,4% 26,3% 7,9% 

 

Na Tabela 6, ao se comparar os dados referentes a que igreja os alunos 

frequentam, o que salta aos olhos é que praticamente 80% deles são membros de 

outras religiões que não a adventista, indicando que, no geral, os alunos do 
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contingente analisado não são necessariamente membros da igreja adventista, sendo 

em sua maioria membros de outras denominações. 

Quanto à presença de adventistas em cada escola, vemos que apenas no 

colégio da Capital o número de adventistas se sobressai ao de representantes das 

demais religiões. Com relação à presença de alunos católicos nessas escolas, apenas 

no colégio do Oeste o número de alunos católicos se sobressai ao de adventistas. 

Destacamos o fato de que, com exceção do colégio do Norte, em todos os colégios 

adventistas, o número de protestantes é superior ao de alunos católicos ou 

representantes de outras religiões. Chama a atenção o colégio do Norte, que é o que 

mais tem alunos que se denominaram sem religião ou com religião não protestante. 

Já o colégio do Leste é o que concentra maior número de adventistas e evangélicos. 

Enfatizamos o interesse nesses dados por indicarem que o perfil que resultará 

desta pesquisa não será o perfil dos adventistas, porque os dados nos mostram que 

estamos analisando mais alunos de outras denominações que alunos adventistas.  

 

4.7 TABELA 7 – Quanto à frequência de leitura da bíblia 
 

 
Poucas 

vezes ao 
mês 

Nunca 

Todos ou 
quase 

todos os 
dias na 
semana 

3 ou 4 
vezes na 
semana 

1 ou 2 
vezes na 
semana 

      
 

Colégio 
do Oeste 

38,9% 13,0% 11,1% 7,4% 29,6% 

 
Colégio da 

Capital 
25,5% 37,3% 9,8% 15,7% 9,8% 

 
Colégio 
do Leste 

20,5% 18,2% 38,6% 6,8% 15,9% 

 
Colégio 
do Norte 

44,7% 15,8% 13,2% 10,5% 13,2% 

 
Ao analisar os dados da Tabela 7, percebemos que, em sua maioria, esses 

alunos ou não leem a bíblia ou a leem raramente. Chama a atenção o fato de, ao todo, 

se fizermos a média entre as quatro escolas, 21% dos alunos nunca leem a bíblia. O 

colégio da Capital é o que menos a lê. Em contrapartida, o colégio do Leste apresenta 
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o maior número de alunos que lê a bíblia todos ou quase todos os dias da semana. É 

preciso apontar, também, que este é justo o colégio com maior presença de alunos 

adventistas e evangélicos. Coerentemente, na Capital, onde há grande número de 

alunos sem religião, temos o menor número de alunos que lê a bíblia. 

Se compararmos os resultados desta Tabela com os da Tabela 3, que analisa 

a prática de leitura de outros materiais como romance, ficção, etc, veremos que não 

há diferenças significativas entre o hábito da leitura de romances e ficção para o hábito 

da leitura da bíblia. Assim como eles leem pouca literatura secular, leem pouco a 

bíblia. Com exceção da escola do Oeste que apresenta um percentual de 9,3% de 

alunos que leem literatura uma ou duas vezes por semana, e 29,6% leem a bíblia com 

a mesma frequência. 

Se formos comparar as 4 escolas, percebemos que em uma porcentagem 

significativa (32%) há um contingente grande de alunos que relatam não ter contato 

frequente com a bíblia. O que nos causa estranheza é o fato de esses alunos terem 2 

aulas de religião por semana, participarem de projetos religiosos na escola, terem 

aulas de capelas e semanas de reflexão espiritual, “religiosamente”. Entre as ações 

relacionadas para esse tópico, há também, nas escolas, momentos diários de reflexão 

em todo o início de aulas, conhecidos como cultos, em que se lê a bíblia ou Ellen G. 

White, aulas de ensino religioso desde o fundamental I até o EM, entre outras. Eles 

frequentam escolas que seguem as diretrizes de um PMDE cuja meta é orientar as 

ações cotidianas e nortear o rumo confessional das escolas da Rede, elencando 

ações confessionais específicas para serem incorporadas ao currículo; buscando na 

prática a concretização do ideal de educação integral. 

Além disso, nos planos de aulas estão contemplados momentos de integração 

fé e ensino, em que temas e valores bíblicos são entrelaçados aos componentes 

curriculares, apontando para um currículo confessional de educação integral 

construído sob uma perspectiva bíblica que visa à coerência com a missão da 

educação adventista, embasada nos escritos de White; isto é: “o desenvolvimento 

harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais” (2008, p. 13). 

Os dados que emergem desse tópico são muito intrigantes porque esses 

alunos estudam, em sua maioria, há mais de três anos na RA e, de forma geral, não 

leem a bíblia. Será que não são incentivados, não estão considerando o contato com 
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a bíblia na escola, entenderam a pergunta como sendo exclusivamente voltada para 

o espaço extraescolar? Fato é que esses dados merecem atenção e o que se pode 

apreender dessas respostas é que há a necessidade de reflexões mais aprofundadas 

no que diz respeito a tão relevante aspecto. 

Becerra (1998) ratifica as ações previstas pelo PMDE, ao explicitar que o 

documento promove ações que visam a incentivar os alunos ao desenvolvimento 

espiritual e ao crescimento em Cristo, à promoção de novas experiências de vida, 

ênfase em propostas para inserção dos valores bíblico-cristãos no dia a dia da escola, 

a promoção de eventos motivacionais e oferecimento de atividades que procuram 

desenvolver uma consciência espiritual atingindo os alunos, suas famílias e a 

comunidade escolar. Mas, como alcançar esses objetivos sem contato com a bíblia? 

A Tabela 7 nos aponta, assim, um descompasso entre as propostas do PMDE e as 

respostas relativas à prática religiosa dos alunos. 

Articulando esse resultado com a parte teórica do presente estudo, trazemos 

Knight (2012) que aponta os princípios filosóficos bíblicos como fundamentais para o 

nível de qualidade pretendido pela RA, porque são eles que orientam a compreensão 

cristã da realidade, questões relativas à natureza da verdade e à dos valores. Como 

aponta White (2007a, p. 277): “O cristianismo e as ocupações, devidamente 

entendidos, não são duas coisas separadas; são uma. A religião da Bíblia deve ser 

entretecida em tudo que fazemos e dizemos”. 

De fato, o principal diferencial da educação integral adventista, conforme 

Knight (2010, p. 130) é: “desenvolver a mente de modo que os cristãos pensem de 

maneira cristã sobre tudo em suas vidas e sobre cada aspecto de sua existência”.  

Mas ao olharmos os resultados da Tabela 7, os pressupostos filosóficos confessionais 

de educação integral não encontram eco na realidade exposta pelo perfil discente, 

contradizendo o esperado em termos de educação cristã. 

Como aponta White (2007a, p. 89): “Deus declarou ser desígnio Seu possuir 

um colégio em que a Bíblia tenha seu devido lugar na educação da juventude”. A bíblia 

deve, portanto, ser o livro central da RA, o livro que norteia a visão de mundo e a 

abordagem educacional das ações pedagógicas. Fato é que esses dados merecem 

atenção e o que se pode apreender dessas respostas é que há a necessidade de 

reflexões mais aprofundadas no que diz respeito a tão relevante aspecto. 
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4.8 TABELA 8 – Quanto à presença de grupo de estudo da bíblia na escola 
 

 
Não 

possui 

Não possui, 
mas 

gostaria de 
participar 

Não 
possui, 

mas 
participo 
em outro 

local 

Possui e 
participo 

Possui e 
não 

participo 

      
 

Colégio 
do Oeste 

 
16,7% 

 
7,4% 7,4% 22,2% 44,4% 

 
Colégio da 

Capital 
19,6% 2,0% 5,9% 19,6% 51,0% 

 
Colégio 
do Leste 

11,4% 2,3% 2,3% 38,6% 43,2% 

 
Colégio 
do Norte 

5,3% 2,6% 2,6% 34,2% 55,3% 

 
Considerando a Tabela 8, no que diz respeito à presença de grupos de estudo 

da bíblia nas escolas, evidencia-se o fato de a maior parte dos alunos de todas as 

escolas não participar desses grupos, a despeito da orientação de White (2006, p. 

458), que afirma ser a bíblia: “o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica 

as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência a devida orientação”. 

Interessante, também, é o fato de, a despeito de a maioria dos alunos afirmar 

que há grupos de estudo da bíblia em sua escola, se considerarmos a soma desses 

3 dados das 4 escolas, teremos do contingente total de alunos 28,6% que desconhece 

a existência de grupo de estudo da bíblia na sua escola. Mas, por que eles 

desconhecem o fato? A escola não tem mesmo? Não divulga? Na média, 28,5% dos 

alunos sabe que sua escola possui grupos de estudo da bíblia e participa, 48,5% sabe 

que possui e não participa. 

Cerca de 23% dos alunos da escola do Oeste, 22% dos alunos da Capital, 14% 

dos alunos da escola do Leste e 8% do Norte afirmam não haver esses grupos em 

sua escola. O que acontece? Falta de comunicação? De convite? De divulgação? Por 

outro lado, o destaque fica para a escola do Leste que tem maior número de alunos 

participando desses grupos (38,6%). 
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Articulando esse resultado com a parte teórica do presente estudo, 

relembramos que todas as escolas adventistas têm o PMDE a fim de concretizar a 

união da parte filosófica e prática dos valores espirituais, sendo essa a razão de ser 

da RA. Para White (2007, p. 44): “Visto que o tempo é curto, devemos ser fervorosos 

e trabalhar zelosamente para dar aos jovens a educação compatível com a nossa fé”. 

 Esses dados revelam que não basta existir grupos de estudo da bíblia em uma 

escola confessional para esse sistema educacional oferecer, de fato, uma educação 

que seja coerente com seus princípios cristãos. Se os alunos não estão envolvidos 

com o estudo da bíblia, eles não representam um perfil discente coerente com a 

proposta filosófica da Rede e é natural sermos levados a pensar que eles não estão 

em contato com a educação cristã integral defendida pelos fundamentos filosóficos 

que estão na base da educação adventista: “Para alguns a educação é posta em 

seguida à religião, mas a verdadeira educação é religião” (WHITE, 2007a, p. 96).  
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5 DISCUSSÃO 

 

Após termos apresentado os resultados das quatro escolas entre si, refletimos 

mais especificamente sobre cada escola levando em conta as respostas a todas as 

perguntas.  

 

5.1 O colégio do Oeste 

 

Ao comparar entre si todas as respostas dos alunos do colégio do Oeste, vemos 

que ele se destaca por ter o maior número de alunos que estudam na escola há mais 

de três anos. Por outro lado, também é o colégio com o menor número de alunos que 

lê e, consequentemente, possui o menor número de alunos que lê os escritos de Ellen 

G. White, de todas as escolas analisadas. Nesse colégio encontramos também o 

maior número de alunos católicos, o maior número de alunos que menos tempo passa 

diariamente no computador e, a despeito de 45% deles afirmarem haver em sua 

escola grupos de estudos da bíblia, esta é a escola com o maior número de alunos 

que não reconhece a presença desses grupos (mais de 30%). 

 

5.2 O colégio da Capital 

 

Quanto ao colégio da Capital, mais de 50% dos alunos estudam ali por mais de 

três anos, sendo o segundo colégio que mais lê dos quatro aqui analisados. A maioria 

desses alunos passa até 2h diariamente na frente do computador. Cerca de 90% não 

leem Ellen G. White, sendo que, das quatro escolas, essa é a única que tem mais 

adventistas, em percentual, que a porcentagem de representantes de outras religiões. 

Em contrapartida, esse é o colégio que se destaca por ser o que menos lê a bíblia e, 

apesar de cerca de 70% dos alunos afirmarem que existem grupos de estudos da 

bíblia em sua escola, ainda 25% dos alunos não reconhecem a presença e atuação 

desses grupos. 
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5.3 O colégio do Leste 

 

No colégio do Leste encontramos cerca de 66% dos alunos que estudam nesta 

escola há mais de três anos; desse contingente, 54% leem literatura semanalmente, 

e 50% deles passam mais de três horas diariamente na frente do computador, a 

maioria (73%) não lê Ellen G. White. Esse é o colégio com mais alunos protestantes, 

sendo o colégio que mais lê a bíblia (60%) e que mais tem alunos participando de 

grupos de estudos da bíblia (cerca de 40%). 

 

5.4 O colégio do Norte 

 

O colégio do Norte é o que mais tem presença de evangélicos (28,9%). Quase 

80% dos alunos frequentam a escola há mais de três anos e 65% não têm o hábito da 

leitura, ou leem muito pouco. Quase 50% dos alunos gastam mais de três horas 

diariamente no computador, 60% não leem a bíblia ou a leem raramente e quase 100% 

não leem os escritos de Ellen G. White. A maioria desses alunos afirma haver grupo 

de estudo da bíblia, e destes, 36,8% participam de grupos de estudo da bíblia, na 

escola ou em outro lugar. Pode parecer contraditório que esses alunos participem de 

grupos de estudo da bíblia e não relatem lê-la, mas presumimos com esses dados 

que ‘ler a bíblia’ para esses alunos não significa o mesmo que participar grupos de 

estudo da bíblia, apesar de nesses encontros eles terem contato com ela. 

Alunos dos colégios do Norte e do Leste são os que mais tempo gastam, por 

dia, com o computador. Se compararmos esses dados com o nível de leitura, vemos 

que é bem baixo o interesse desses alunos pela atividade, pois 65% deles não leem 

nunca ou leem raramente, e que há um interesse significativo, diário, de todos eles no 

mundo tecnológico. 

 

5.5 Análise geral 

 

Após a apresentação dos resultados, neste tópico fazemos uma análise dos 

dados, cruzando as informações para apreendermos instâncias presentes nas 

varáveis, pois, conforme Babbie (2003, p. 172), o exame simultâneo de diversas 

variáveis permite múltiplas nuances de um mesmo quadro. 
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Uma análise comparativa das respostas nos revela que os alunos que estudam 

há menos tempo na Rede, são os que mais leem. Curioso ver também que o colégio 

do Oeste, com o maior número de alunos que estudam há mais tempo na rede, 

também é o colégio que tem o menor número de alunos que passam 3 ou mais horas 

na frente do computador. Os colégios com o maior número de alunos estudando por 

mais tempo também têm os alunos que menos leem Ellen G. White. Por outro lado, 

pela análise das tabelas, também não podemos dizer que as escolas com maior 

número de alunos estudando ali por mais tempo sejam as com mais leitores da bíblia. 

Interessante notar que os alunos da escola com menor índice de leitura (a 

escola da Capital), são os que menos tempo gastam na frente do computador. O 

colégio do Leste, por sua vez, é o que mais lê e também o que mais tempo passa na 

frente do computador. Essa mesma escola relatou o maior índice de leitura dos 

escritos de Ellen G. White e da própria bíblia, o que pode encontrar justificativa no fato 

de que é a instituição que tem o maior número de alunos adventistas e o maior número 

de alunos que participam de grupos de estudos da bíblia. 

Os alunos que menos tempo gastam na frente do computador (escola do 

Oeste) também estão entre os que menos leem os escritos de Ellen G. White, cuja 

representatividade de alunos da igreja católica também é maior. Na escola do Oeste 

está o maior número de alunos que não reconhece haver grupos de estudo da bíblia 

na escola. Já os alunos que mais tempo passam na frente do computador (escola do 

Leste) também têm entre eles o maior número de adventistas e evangélicos das quatro 

escolas e os que mais leem a bíblia e mais participam de grupos de estudo da bíblia. 

O colégio (do Norte), com o menor número de adventistas e evangélicos, é o 

segundo que menos lê a bíblia. O colégio com o maior número de alunos adventistas 

e evangélicos também é o que mais lê a bíblia e o que mais tem alunos participando 

de grupos de estudo da bíblia. Mas o mesmo colégio que mais lê a bíblia (do Leste), 

que mais lê Ellen G. White e que também tem o maior número de alunos evangélicos 

e adventistas e participando em grupos de estudo da bíblia, é o que mais lê romance 

e ficção e o que mais tempo passa na frente do computador. 

À primeira vista, as questões selecionadas para análise podem parecer 

ingênuas e despretensiosas, mas após o início da análise, dentro de um âmbito 

filosófico educacional, elas revelam-se de fundamental interesse para a RA. O que se 

vê é que a implementação dos princípios e indicadores básicos de qualidade da Rede 
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está deficitária. Ao falar sobre a validade e julgamento das análises, Babbie (2003) 

aponta sua validade aparente como sendo a coincidência, ou não, dos dados com 

nossas convenções prévias e abre a discussão para tratar da tensão entre 

confiabilidade e viabilidade da leitura dos dados. O autor aponta, por exemplo, que: 

“Podemos discutir quanto à adequação de medir religiosidade através de 

comparecimento à igreja, mas concordaríamos que ir à igreja tem pelo menos alguma 

relevância para a religiosidade” (BABBIE, 2003, p. 102). Assim, a despeito desse 

questionário não nos possibilitar avaliar todos os indicadores relacionados à educação 

confessional de qualidade, ele traz informações que merecem atenção e permitem 

analisar pontos cruciais e de distinção no caso da RA. 

Após analisar os indicativos acerca da representação prática da filosofia 

integral da educação adventista, a partir do recorte relativo às informações sobre 

religiosidade, tempo de estudos na Rede e hábitos de leitura, procuramos refletir sobre 

o que emergiu na pesquisa no que concerne aos princípios filosófico-religiosos 

balizadores da Rede, apesar de não ser esse o objetivo primordial do PAEEB. 

Ao falar sobre o PAAEB, vimos que quando saem os resultados das questões 

cognitivas e acadêmicas, que, por seu rigor e método, podem ser comparados aos 

resultados da Prova Brasil aplicada pelo MEC (BRASIL, 2009) na rede pública do 

estado de São Paulo, cada unidade escolar adventista recebe os resultados e é 

aconselhada a compartilhá-los com a equipe diretiva a fim de estipular metas, planos 

de ação e capacitação para o ano seguinte. Os dados de tais avaliações abrem 

inúmeras possibilidades de análise e podem ser interpretados para desígnios 

específicos. Portanto, no que diz respeito ao questionário sociodemográfico, a mesma 

abertura para conscientização, planos de ação e ajustes de rota se faz sentir após a 

análise de seus resultados.  

Inicialmente, as próprias questões do questionário pedem ajustes, pois 

poderiam englobar os parâmetros de educação integral de qualidade da Rede, como 

questões que permitissem avaliar, inclusive, a parte física relativa aos cuidados com 

a saúde do aluno, além de abranger aspectos espirituais, físicos e emocionais. Parece 

que o atual questionário não dá conta dessa demanda. Por exemplo, ao analisar as 

respostas à questão 5, cabe uma indagação: será que o fato de os alunos 

demonstrarem desconhecimento dos textos de Ellen G. White é fato, ou será que a 

questão não está suficientemente clara?  
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Com um questionário mais assertivo seria possível um resultado mais amplo, 

mais adequado à proposta da educação integral. Esses resultados poderiam, também, 

ser usados a fim de alinhar as propostas e objetivos confessionais e de educação 

integral da Rede. Essas ações decorrentes de análise de resultados de uma avaliação 

seriam mostras relevantes na busca pela excelência em educação confessional 

integral. 

Segundo Bradfield (2013), é possível implantar uma proposta de avaliação 

integral consistente com os objetivos espirituais e de forma integrada à dinâmica 

escolar porque o desenvolvimento espiritual ocorre assim como o desenvolvimento 

acadêmico. Portanto, por que não avaliar as dimensões social, emocional e espiritual, 

já que são parte integrante da natureza e formação humanas? A partir da proposta 

desse autor, propomos uma sugestão de estudo futuro que abrangeria a aplicação de 

um questionário com questões que englobassem a educação integral. Seus 

resultados poderiam ser usados a fim de alinhar as propostas e objetivos da RA com 

os ideais de educação integral perseguidos pela Rede. Dessa forma, se abriria a 

possibilidade de continuar este estudo e analisar o perfil discente dessa Rede sob 

outros ângulos, uma vez que é a avaliação integral que leva o aluno ao 

autoconhecimento, porta para a emancipação e o pensamento autônomo, base do 

livre-arbítrio dado ao homem por Deus. 

Conforme proposto por Bradfield (2013), tal avaliação seria aplicada no início 

do ano letivo, como teste diagnóstico, e depois que o aluno fosse exposto às ações 

intencionais de desenvolvimento moral e espiritual, ele novamente entraria em contato 

com a mesma avaliação no final de um ciclo escolar e poderia ser avaliado o 

desenvolvimento de suas virtudes cristãs, além de aspectos relacionados à 

participação na missão de Cristo, no relacionamento com Deus, consigo mesmo e 

com os outros. 

É certo que avaliar aspectos religiosos e filosóficos é, muitas vezes, uma 

questão de risco, mas se temos indicadores de qualidade, como é o caso aqui 

apontado, podemos ter segurança ao avaliar e analisar os resultados. Por exemplo, 

ao comparar o perfil discente apresentado por esses dados e alguns indicadores de 

qualidade e formação da RA já discutidos, vemos que a filosofia educacional da Rede 

não parece consistente quando vislumbramos a percepção dos alunos.  
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No entanto, retomando os princípios norteadores da prática pedagógica da RA, 

ou seja: 1) Deus é a Fonte de todo conhecimento e a verdadeira educação deve 

fundamentar-se em Jesus Cristo; 2) a bíblia deve constituir a base e o ponto de 

referência nas atividades educativas na qual as ciências naturais e as Escrituras se 

complementam mutuamente; 3) acima das aptidões intelectuais deve estar a 

formação do caráter – e comparando-os com os resultados advindos da análise, 

apreendemos que, se os alunos têm pouco contato com a bíblia e com as bases 

filosóficas da RA, como reconhecerão Deus como fonte de todo conhecimento e Jesus 

Cristo como fundamento da verdadeira educação? Como terão a bíblia como base e 

ponto de referência para as atividades educativas e de busca de conhecimento, se 

não têm familiaridade com ela? Como terão seu caráter transformado sob uma 

cosmovisão cristã sem que a bíblia seja o centro referenciador do processo? 

Quanto ao objetivo de identificar e caracterizar o perfil dos alunos da 2º série 

do EM, os resultados indicam que a maioria dos alunos se diz cristã e protestante, 

está há mais de três anos em contato com a RA, mas parece desconhecer as bases 

da filosofia educacional da instituição, visto não ler a bíblia e não participar em grupos 

de estudo da bíblia. Isso revela que a ênfase no discurso, sem a prática educativa, 

amadurece um estado de incoerência entre o que se diz e o que se faz. 

Os resultados também indicam que os alunos dessas escolas refletem o 

espírito de uma época, conforme abordado no capítulo primeiro; ou seja, aquele de 

jovens pouco religiosos, que não creem em totalidades ou valores maiúsculos 

denunciando o esvaziamento de poder, não só de líderes religiosos, mas de líderes 

sociais como um todo, entre eles, os agentes educacionais como pais e professores. 

Ao agregarmos a esse raciocínio os pensamentos apresentados sobre a sociedade 

em que vivemos, podemos entender que essa verdade põe às claras a realidade de 

um perfil discente pós-moderno, que não valoriza as questões religiosas. 

A realidade apontou, portanto, para um quadro já hipotetizado, qual seja, que o 

perfil dos alunos dessas escolas da RA iguala-se cada vez mais às características da 

sociedade pós-moderna que, com seu processo de secularização, tem contribuído 

para mudanças no âmbito da religiosidade. Como já denunciava Santos (1986, p. 94): 

“O pós-modernismo... é o túmulo da fé”. No entanto, a consequência natural da 

educação da RA seria uma cosmovisão bíblica de mundo que se refletisse no ser 

humano aluno que dela se apropriasse. 



76 
 

Por outro lado, só o fato de se expor à avaliação e deixar-se analisar revela 

uma abertura da Rede para conhecer seus alunos e buscar melhorias, demonstrando 

que a crença na educação integral, no potencial e no lugar dessa educação continua 

viva. Retomando Nicolescu (2000, p. 54): “Os diversos abalos que atravessam a área 

da educação [...] são apenas os sintomas de uma única e mesma fissura: o da 

desarmonia que existe entre os valores e as realidades de uma vida planetária em 

mutação”. 

Ao mesmo tempo, o estudo reforça a relevância do diferencial da educação 

integral defendida pela Rede, sendo confirmada na atualidade quando presenciamos 

iniciativas de educação integral em pauta em todos os níveis educacionais. É possível 

que sua credibilidade, número crescente de matrículas e boa aceitação deva-se, 

justamente, ao fato de sua filosofia de ensino integral se propor a oferecer uma 

educação diferenciada voltada para os valores que exaltam questões existenciais e 

apontam rumos em meio a tantos caminhos possíveis a percorrer.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A RA se depara com um momento de avaliação e reflexão, com vistas a firmar 

sua identidade, seus princípios e a apontar seu perfil discente, instigando o 

pensamento no que diz respeito a realinhar suas bases para que elas impactem a 

realidade e o rumo das ações educativas.  

A pergunta mobilizadora do estudo – em que medida o perfil discente dos 

alunos da 2º série do EM de quatro escolas adventistas reflete os pressupostos 

filosóficos defendidos pela RA, à luz dos fatores associados aos seus pressupostos 

filosóficos confessionais – indicou certa impossibilidade de identificar, com clareza, a 

filosofia de educação integral confessional da RA nas respostas de seus alunos, 

deixando a realidade com mais questionamentos que respostas. 

A hipótese de que a proposta de educação integral confessional nessas escolas 

da RA apresentava lacunas em sua aplicação no território escolar, no que concerne 

às práticas de desenvolvimento espiritual, concretizou-se e foi possível perceber, a 

partir da análise do recorte relativo às perguntas mais voltadas para a prática religiosa 

dos alunos, que há necessidade de a Rede ir além do PMDE para manter sua 

identidade educacional. 

Por um lado, não era objetivo deste estudo apresentar produtos ou soluções 

para lacunas que emergissem da pesquisa; por outro, vê-se que as propostas de 

desenvolvimento espiritual carecem de um plano intencionalmente mais objetivo e 

eficaz que ratifique seus princípios e contribua para uma mudança no perfil dos alunos 

que fazem parte do sistema de educação. Portanto, para um estudo mais amplo, 

sugerimos a elaboração de um questionário com perguntas mais diretas, do tipo: 

“Você é incentivado a ler a Bíblia?” ““Você é incentivado a ler Ellen G. White?” ““Você 

é incentivado a participar de grupos de estudo da bíblia?” Defendemos que uma 

filosofia educacional singular, como é o caso da rede confessional, só pode ser 

materializada na prática do currículo, do fazer pedagógico, das avaliações distintas e 

de ações condizentes com a filosofia de educação da Rede. 

Esse momento de avaliação da RA, ao aplicar esse questionário 

sociodemográfico, demonstra-se positivo e enfatiza os esforços intencionais da 

proposta educacional que busca melhoras ao avaliar sua identidade, consciente de 

seu padrão de qualidade confessional. 
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Sob essa perspectiva, acrescentamos também o lugar da avaliação em um 

processo amplo de educação integral que englobaria não apenas avaliações 

diagnósticas, formativas, somativas e autoavaliações de conteúdos cognitivos, mas 

se voltaria para os aspectos social, emocional e espiritual da formação humana. 

Ademais, o estudo dá evidências de que seria possível aplicar uma avaliação 

de larga escala, ajustada à proposta de educação integral da rede. No PAAEB, por 

exemplo, se analisarmos suas questões sob o ponto de vista filosófico da RA, vemos 

que apenas quatro questões se referem diretamente ao aspecto confessional. Não 

seria o caso de aproveitar mais esse instrumento e, de fato, apresentar questões que 

investigassem a relação efetiva entre a proposta de educação integral adventista e o 

perfil de seus alunos? 

Entretanto, vemos que o principal objetivo da prova PAAEB é avaliar/traçar o 

perfil do desenvolvimento acadêmico do aluno dessa Rede. Se nos voltarmos 

especificamente para o questionário extracurricular, entendemos que há lacunas ali, 

pois ele carece de questões que permitam avaliar a parte emocional, espiritual e física, 

relativa aos cuidados com a saúde do aluno. Por certo, uma Rede que defende a 

educação na sua integralidade não poderia se restringir a aspectos técnicos ou 

cognitivos em sua avaliação, mas englobar todas as dimensões da vida. Essa relação 

entre filosofia e prática é destacada por Knight (2010, p. 1): 

As crenças das pessoas sobre as questões filosóficas da realidade, 
verdade e valor vão determinar tudo o que elas fizerem... Sem uma 
posição filosófica distinta sobre essas três categorias da vida, uma 
pessoa ou grupo não pode tomar decisões, formar um currículo, ou 
avaliar seu progresso institucional ou individual. 
 

Para avançar em qualidade no processo educacional, o caminho é avaliar com 

qualidade. Assim, a avaliação passaria a assumir um lugar funcional como parte de 

um projeto bem mais complexo classificado como formação humana, assumiria um 

lugar de “dispositivo de emancipação, de promoção, de reconstrução de novos 

modelos que efetivem os direitos sociais e culturais necessários ao contexto 

educacional contemporâneo” (AFONSO, 2005, p. 3). 

Como apresentado no embasamento teórico, o espírito social e filosófico em 

que vivemos revela uma filosofia educacional com currículo antiessencialista. Mas, 

como apontado por Morin (2000, p. 59): “o homem da racionalidade é também o da 

afetividade, do mito e do delírio”. Assim, há lugar para uma proposta educacional que 
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se volte para o homem por completo. Os documentos das agendas educacionais 

abrem espaço para uma educação de qualidade e integral. 

Finalmente, através da cadeia de estudos, resultados e análises aqui 

demonstrados, destacamos a importância desses dados como ponto de partida em 

busca de efetividade na proposta integral de educação confessional da RA. A 

princípio, o perfil desses estudantes coloca em cheque os valores e princípios 

educacionais dessas escolas, contudo, o instrumento de avaliação também se abre 

para ajustes na busca de um resultado mais generalizado. Seu valor se destaca pelo 

comprometimento da rede em, primeiramente, efetivar suas bases filosóficas. 

A busca por coerência é a conclusão deste trabalho porque em um mundo pós-

moderno, a mensagem que se concretizará não será a dos discursos ou dos 

documentos, mas a influência prática capaz de inspirar, fertilizar mentes, corações e 

guiar vidas. A filosofia alcançará a prática, não através da retórica ou do papel, mas 

da paciência, da dedicação de tempo, caminhando junto, insistindo, dividindo a vida, 

e compartilhando intencionalmente crenças, valores e a fé que permanecem vivas 

dentro do coração. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 – QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

 

Sexo:  

(A) Masculino.  

(B) Feminino.  

94. Com quem você mora?  

(A) Pai e Mãe.  

(B) Somente com o pai.  

(C) Somente com a mãe.  

(D) Avós.  

(E) Outros.  

 

Até que ano sua mãe estudou?  

( A ) Completou o 5o ano, mas não completou o 9o ano.  

( B ) Completou o 9o ano, mas não completou o Ensino Médio.  

( C ) Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade.  

( D ) Completou a Faculdade.  

( E ) Completou a Pós-Graduação ou está em andamento.  

 

Até que ano seu pai estudou?  

( A ) Completou o 5o ano, mas não completou o 9o ano.  

( B ) Completou o 9o ano, mas não completou o Ensino Médio.  

( C ) Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade.  

( D ) Completou a Faculdade.  

( E ) Completou a Pós-Graduação ou está em andamento.  

 

Seus pais trabalham fora?  

(A) Sim, somente a mãe.  

(B) Sim, somente o pai.  

(C) Sim, os dois.  

(D) Não, nenhum dos dois.  
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Em dia de aula, quanto tempo você gasta assistindo TV?  

( A ) 1 hora ou menos.  

( B ) 2 horas.  

( C ) 3 horas.  

( D ) 4 horas ou mais.  

 

Em dia de aula, quanto tempo você gasta no computador?  

( A ) 1 hora ou menos.  

( B ) 2 horas.  

( C ) 3 horas.  

( D ) 4 horas ou mais.  

 

Há quanto tempo você estuda na Escola Adventista?  

( A ) Menos de um ano.  

( B ) Um ano.  

( C ) Dois anos.  

( D ) Três anos ou mais.  

101. Quantas vezes na semana o(a) professor(a) de Matemática passa 
dever de casa?  

(A) Nenhuma vez na semana.  

(B) Uma vez na semana.  

(C) Duas vezes na semana.  

(D) Três Vezes na semana.  

(E) Mais de três vezes na semana.  

 

Você faz o dever de casa de Matemática?  

(A) Nenhuma vez na semana.  

(B) Uma vez na semana.  

(C) Duas vezes na semana.  

(D) Três Vezes na semana.  

(E) Mais de três vezes na semana.  

 

Além dos livros escolares, quantos livros há em sua casa?  

( A ) O bastante para encher uma prateleira (1 a 20 livros).  

( B ) O bastante para encher uma estante (21 a 100 livros).  
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( C ) O bastante para encher várias estantes (mais de 100 livros).  

( D ) Nenhum.  

 

Qual igreja você frequenta?  

(A) Igreja Adventista do Sétimo dia  

(B) Evangélica  

(C) Católica  

(D) Não frequento nenhuma igreja  

(E) Outra  

 

Com que frequência você lê a Bíblia?  

(A) Todos ou quase todos os dias da semana.  

(B) Três ou quatro vezes na semana.  

(C) Uma ou duas vezes na semana.  

(D) Poucas vezes ao mês.  

(E) Nunca.  

 

Sua escola possui grupo de estudo da Bíblia?  

(A) Possui e participo.  

(B) Possui e não participo.  

(C) Não possui.  

(D) Não possui, mas gostaria de participar.  

(E) Não possui, mas participo em outro local.  

 

Com que frequência você lê textos da escritora Ellen G. White?  

(A)Todos ou quase todos os dias da semana.  

(B)Três ou quatro vezes na semana.  

(C)Uma ou duas vezes na semana.  

(D)Poucas vezes ao mês.  

(E)Nunca.  

 

Você lê livros de literatura, como romance, ficção, etc?  

(A) Todos ou quase todos os dias da semana.  

(B) Três ou quatro vezes na semana.  
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(C) Uma ou duas vezes na semana.  

(D) Poucas vezes ao mês.  

(E) Nunca.  

 

Você lê jornais?  

(A) Todos ou quase todos os dias da semana.  

(B) Três ou quatro vezes na semana.  

(C) Uma ou duas vezes na semana.  

(D) Poucas vezes ao mês.  

(E) Nunca.  

 

Você lê revistas de informação geral? (Veja, IstoÉ, Época, etc.)  

(A) Todos ou quase todos os dias da semana.  

(B) Três ou quatro vezes na semana.  

(C) Uma ou duas vezes na semana.  

(D) Poucas vezes ao mês.  

(E) Nunca.  

 

Quando você terminar o Ensino Médio, você pretende:  

(A) Somente estudar.  

(B) Somente trabalhar.  

(C) Estudar e trabalhar.  

(D) Ainda não sei. 
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Anexo 2 - CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS DADOS. 

 

 

    


