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P
rofessores ingressam na área de
educação porque se preocupam
com os estudantes. Eles se preocu

pam com a devastação resultantc de
comportamento perIgoso, como

envolvimento com drogas ou promiscui
dade sexual. Criam e implantam progra
mas para proteger scus alunos e prover
informação sobre os perigos de comporta
mcntos que são uma ameaça ú vida,
esperando poder assim dissuadir os jovens
até mesmo da experimentação casual.

Contudo, a abundância de informação
não tem resolvido o problema. Atrativos

"slogans" do governo como: "Simples
mente diga Não'" e "Guerra contra as
drogas", propagandas dispendiosas na
TV, fortes proibições religiosas e secula
res, c advertências de pessoas exemplare.s
foram todos experimentados.

No entanto os adolescentes continuam
a participar de comportamentos que os
colocam em risco - em medida sempre
crescente c alarmante.

1\0 redor do mundo, o abuso
de bebidas alcoólicas e drogas
continua a contribuir para

o aumento de gastos médicos, transmissão
de 1\ IDS, violência na escola e em casa,
fatalidades automobilísticas, infecções
transmitidas sexualmente, desemprego,
produtividade reduzida no trabalho e
comportamento anti-social. I O que se
pode fazer')
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Resistência - Tornando Seus
Alunos à Prova de Bala

Recentemente, as pesquisas têm
demonstrado que nós podemos fazer
alguma diferença, e têm mostrado como
fazê-la.

Um novo e forte paradigma resultante
de pesquisas sobre o comportamento
inspira esperança. Ele está sendo chamado
de resistência. Esse paradigma sugere
que, em vez de simplesmente prover
informação, podemos encontrar métodos
dinâmicos para fazer com que os adoles
centes se tornem o'à prova de bala" ~
resistentes à toda prova. Podemos ajudá
los a fazer escolhas que sirvam de
motivação para a vida. que os protejam
contra o comportamento perigoso.

Em termos científicos. resisténcia
significa a capacidade de continuar
funcionando adequadamente a despeito
das adversidades e pressões da vida.
Parece que a resistêneia é desenvolvida
com o decorrer do tempo. mas só desen
volve quando existe significativo apoio
ambiental.' A despeito de provas severas
e fatores perigosos. as pessoas que têm
resistêneia aprendem a superar e até
mesmo a obter êxito.'

Atributos de Jovens Resistentes
A maioria de nós já lemos que as

crianças que são física ou sexualmente

Podemos ajudá-los [os

jovens] a fazer escolhas

que sirvam de motivação

para a vida, que os

protejam contra o

comportamento perigoso.

molestadas. cujos pais são alcoólatras ou
que enfrentam sérias dificuldades durante
o creseimento correm grande risco social
e acadêmico. No entanto. alguns desses
jovens se desempenham muito bem. Em
vez de se concentrarem nas fraquezas dos
jovens que correm o risco de fracasso
acadêmico. uso de drogas ou outro
comportamento perigoso. os estudos
sobre resistência procuram identi ficar
fatores responsáveis por seu êxito. 1

Os pesquisadores definem a re.li.l'léncia
em termos de "solidez" e sugerem que as
seguintes características são típicas de
pessoas que desenvolvem uma atitude
resistente no tocante à vida:

• Elas têm um forte compromisso
consigo mesmas e/ou com Deus .

• Elas estão dispostas a agir e lidar com
problemas. Elas têm forte habilidade de
usar sua fé religiosa para manter uma
visão positiva a respeito de uma vida
significativa.

• Elas têm atitude positiva com relação
ao seu ambiente.

• A maioria delas tem forte senso de
propósito na vida.

• Elas desenvolvem forte motivação
interior que as capacita a verem os
obstáculos na vida como desafios que
podem ser superados. 5

É Questão de Esperança
A resistência pareee estar relacionada

com esperança. Os jovens resistentes são
otimistas que crêem que a adversidade
pode ser superada e que existe vida além
dos obstáculos de hoje. Outros fatores
associados com jovens resistentes são:

• Temperamento ou disposição
despreocupada:

• Capacidades intelectuais. especial
mente destreza verbal e de comunicação;

• Avaliação realista do seu ambiente;
• Confiança de que tanto seu mundo

interior como o exterior são previzíveis,
controláveis e repletos de esperança;

• Habilidade de lidar com problemas
SOCIaIS:

• Senso de direção ou missão. tais
como a evidência de um talento especial.
entusiasmo. fé ou fortes interesses;

• Capacidade de compreender e ser
sensível aos sentimentos dos outros:

• Senso de humor;
• Distanciamento adaptável. tal como a

habilidade de pensar e agir independente
mente das pessoas problemáticas que
deles cuidam."

Fatores Protetores na Família
As famílias desempenham um papel

significativo no desenvolvimento dessas
habilidades. Aqui estão alguns fatores
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Em vez de concentrar nas

fraquezas dos jovens que

correm o risco de

fracasso acadêmico, uso

de drogas ou outro

comportamento perigoso,

os estudos sobre

resistência procuram

identificar fatores

rsponsáveis por seu

êxito.

\ccular c\lão de\cobrindo agora aquilo
quc éllx'\qui\a Vélluegenc\i\ explorou
qUél\e nove ano\ atrá\,

importantc\ dl' família quc aludam ;1

prolcgl'l 0\ jl)Vcn\:
• Rclacionamcnto COL'ITntc. caloro\o,

pmitivo Ulm um adulto quc Ihc cLllbidcra:
• Vínnilo c amhicntl' dc família

po\itivo\:
• Expcctativa\ clevada\ ma\ rcali\ta\

por partc dm pai\:
• AtrihuiL.;ão dc rc\pon\abilidadc\ c

dcverc\ no lar:
• Excmplo po\itivo de pai\ que têm a

habilidade de re\i\tir c \upcrar \ituaL.;õc\
difícei\:

• Ampla rede de apoio, que inclui
familiare\ e amigo\_

Fatores Protetores na Escola
A pe\qui"l Valuegene\i\ entre jovcn\

adventi\ta\ na Divisão Norte-Americana
revelou que ter padrões elevados é uma
função mais eficaz na rido !illllilior do

quc da vida dc C\l'OI;1 ou dc igrl'ja, Na
rcal idadc, dc ccrta forma II fato dc
Ulnccntrar a atcnL:ão no compl1rtamcnto
apropriado apCnél\ nél igreja ou na c\L'ola
intcrkrc com o dc\cnvol vimcnto dc uma
k madura c l'om él po"ibilidadc dc
influcnciar 0\ jovcn\ a evitar um compor
tamcnto ncgat i\0,-

Como unidadc Lunili;lr scnll1d;íria, él
C\CO\a provê oportunidadc\ significativéls
pélra os alum" de\cl1\olverem habilidades
de tomar dcci\(lc\ e de \er re\i\tcntc\, ;\
pe\qui"l Valuegene\is rcvela nove fatores
de eficáeia que chélmamos de "potenciais"
para a\ c\cola\, inclu\ive o envolvimento
de élluno\ em deci\i1c_\ relacionélda\ com
regulamento\, profc"ore\ que pre\télm
élpoio e que \e intere"am pelO\ aluno\, e
di\ciplinajuqa dentro do contexto de um
corpo doeente cri\tão,' f intere"ante
nolar que pe\qui\a\ da comunidade

A Importância de
Relacionamentos

LJ m féltor cmerge repetidélmcnte em
pe\q u j\a\ e Iiterat ura \ohre re\j\tênciél,
tanto no\ E\tado\ Unido\ como em outro\
paí\e\: Um rclacionamento \incero c
duréldouro com um adulto que tem
cari\ma c con\idl'laL.;ão - alguém com
quem ele\ podem \e idcntificar e de quem
rcccbcm forL.;a'! ~- é o fator mois \igni fica
ti vo na vida do jovem,

Dc onde vêm tai\ relacionamentm') A
rc,posta parece \er lÍbvia: de adulto\ mai\
maduros ou mcntore\ -- profe\'OIT\,
pa\tore\ dc jOVL'n\ e outra\ pe,;,;oa\
\ignificativa\ que tomam o tempo para
e\tahcleccr relacionamento dc véllor eom
0\ joven\, Fazer com que tai\ pe"oa\ \e
envolvam com 0\ no,;,;os alunos é a coisa
mai\ importante que podemos fazer para
ineentivar él IT\istênciél entre os jovens,llI

Um relacionamento com alguém que
demonstra consideraL.;ão, calor e amor
incondicional parece prover aos jovens o
\enso de que podem vencer os obstáculos,
Tais relacionamento\ podem cultivar a
auto-e\tima e o senso de valor próprio,
quc tornam mais provável o êxito em
superar sitlIaL.;Ões do dia a dia,ll Um
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estudo descohriu que "os jml'n, que eram
resistentes tinham pelo menos uma pe"oa
na vida que os aceitava incondicional
mente. a despeito de dikrení;a,
temperamentais. atraí;ão física ou inteli
gência"," ;\ pesquisa internacional
Valuegenesis confirma i"o. nHhtrando
que famílias amoro,as e apoiadma, que
mantêm um diálogo religioso significati\()
com outras pessoa, importante, contrihu
em para o desenvolvimento da fé e
maturidade. hem como redulem o
comportamento perigoso," ;\ e\ idência é
esmagadora, A re,istência é rL'sliltado de
r('/ocio/lO!1lC/lIO,1 ifllC di/o o/lOio I

A Escola como Comunidade
A pesquisa Valuegenesis indica que a

qualidade e a freqüência de con\nsas
sobre a vida religio,a entre pai, e filho, é
importante para encorajar o amadurec i
mento da fé e de,envol\l'r jo\cn, forte, e
resistentes," Infelill11ente. algulh alunos
vêm de amhientes familiares fral'l)', Em
tais casos. os professores e p,htore,
devem se encarregar da di fícil tarefa de
ajudá-los a superar essas influência"
Outros alunos vêm de lares em que o pai
solteiro ou mãe solteira g,hta longas horas
trabalhando a fim de sustentar e educar a
família. de tal maneira que não têm tempo
para desenvolver um relacionamento
significativo, É possível que os filhos

fiquem 'L'm ,upel'\is,lo aplí, a, aulas,
quando o L'omportamento perigoso é mai,
pnl\ á\cl. (,\, pc'quisa-. indicam qUl' a
mail)ri,1 das adolesL'l'nte, que ,ão
engra\idad"" o S<lO entre a, I'\:()() L' ,,,",
IX:()() horas L'm sua, pnípria, C'l",,",." I

Como pOlle a e,cola aJudar a formar
.I0\L'n, rL',i'lL'ntL'''-.' Pc,qui,a, kita, l'm
e'l'ola, indic,lm quc o, educadorc, pI)dem
niar um amhiente quc modera o, ekitl)'
dlh larc, ou ambiente, 'llL'iai, n:,o ideai"
Sugerem que "nianl,',h re,i,tente, têm
hahilidalk fora do comum 1iL' falcr com
que a e'l'ol<t ,e torne um relügio l'ontra Ih
male, da 'llL'iedade"." L ma pe,qui,a
rel'ente e\plomu o, henefício, da e,cola
l'omo um lugar caracterilado por relacio
namentlh de apoio e cOlhideral,':'o,
oportunidade, para participar L'm
ati\ idade, e tomar deL'i,()e" L' um lugar nu
qual o, regulamento, ',lO partilhadl)',
Quando Ih alulHh \ êem ,ua e'l'ola comI)
uma l'l)lllLlI1ilLide, ele, ,entem maior
praln na e'L'ola, ',lO mai, moti\ ado,
academiL'amL'ntL', faltam ,,,", aula, com
menor freqüêl1l'ia, ,e emol\ em menlh em
comportamento perturbador. têm ml'lhor
apro\ eitamento aL'adêmil'o, lham mel1lh
droga, e participam meno, em comporta
mento delinqüente, O amhiente na
escola ,e torna fator importante no
de,el1\ol\ imenlll de um comportamento
"relaciona!" po,iti \(),"

Aplicando a Pesquisa
Parece que podcmo, dilllilluir ou até

mL',nHl pre\enir o u'o de dmga, e outm,
comportamentlh pnigo,os ao LIler com
qUL' nO'''h e,cola, sC.l'lm um lugar
l',i1om,o e de cOlhideraí;,'lo, em qUl' o,
aluno, ,e heneficiam de rel<tciollamentos
l'om adulto, que L',l<lO centr,i1ilado, em
Cri,to, Como podenHh melhorar aquilo
que prmidenciamo, sem ,ohrecarregar os
pmk"ore, que j,j e,t<lo oeupado,,-' Ei,
alguma, ,uge,llle,:

I, ,\/li!1lC igrcjo.1 /ocois c III('II//)ros du

cI/lli/JC /N/llOm/ U sc CI/I'oh'cU'1I1 /lO I'idu

du SIIU csco/u, A pe,qui", indica que, em
certm loeais, menm de .j.() por cento dos
pa,tore, demonstram apoio ii educal;ão
LTi,tü,'"

2, Procllrc /W\SOUI /lU SIIU cOII/IIl/id(/(/c

rc!igio.lu 1/111' /IOS,IUIII ujlldur U crior 11111

SCI/SO /lOlilil'O do csc% COII/O COIIIIIl/ido-

dc,

:1, L/II'ol\'o IIlClI/hros du igrcju ifllC

('sli/o U/IOSCI/IUdos, Ele, têm muito a
contribuir para a lida da sua e,eola,

.j., COII/ecc CO!1l U /}J'C-CICO/U, Identifi
que doi, memhro, caloro,o" de grande
clll1,idcral,'ão da sua igreja localLJue
po"am \ir ú sala de aula das X:()() Ú, I I :()ü
horas cada manhü para ajudar o profe",or.
Seu trahalho será ajudar m aluno, com
leitura, matemática ou outras matérias, O
mai, importante é que desenvolverào
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relacionamentos.
Depois encontre outras duas pessoas

que possam vir à escola na parte da tarde
para fazer a mesma coisa. Organize isso
para toda segunda, quarta e sexta-feira. Se
você tem um número suficiente de
pessoas participando, utilize-as todos os
dias. o ano inteiro.

Quando os alunos da pre-escola são
promovidos para a Iª. série. peça que
aquelas mesmas pessoas continuem com
eles, na lª. série, 2ª. série. etc. Acrescen
te mais adultos até que você tenha um
grupo de 10 ou 12 para cada sala de aula.
Isso dará aos alunos a oportunidade de
estabelecer relacionamento duradouro
com adultos centralizados em Cristo no
decorrer de um longo período de tempo.
Isso pode continuar até o final da 811. série
ou mesmo a conclusão do 2Q. grau. Essa
estratégia, ou alguma variação da mesma
que se adapte à sua situação específica.
deve fazer com que sua escola produza
alunos resistentes.

5. Peça (/Os pastores, jOl'ens e adl/ltos
jovens para participarem da I'ida da sI/a
escola. Se eles não estiverem à disposi
ção. designe "'capelães" honorários dentre
o corpo estudantil. Talvez você possa
organizar um grupo de membros da igreja
para levar esse projeto avante como o
compromisso deles com a educação cristã.
A disponibilidade deles de maneira
regular como mentores. auxiliares de
professores e conselheiros pode criar uma
presença significativa para Cristo em sua
escola.

o Que Pode Acontecer Se...
Pode haver benefícios adicionais na

aplicação desse processo de desenvolver
relacionamentos para criar uma comuni
dade escolar positiva. Membros da
comunidade - inclusive membros da
igreja - freqüentemente criticam as
escolas. Ao envolver adultos da sua
comunidade religiosa. é possível receber
maior apoio das igrejas locais. É até
possível que o apoio financeiro para sua
escola melhore.

Comece com pouco. Motive cinco a
seis pessoas de início. Escolha cada uma
delas da mesma maneira que os professo
res são escolhidos. verificando seu
passado, suas impressões digitais. etc.
Existem pessoas perigosas que estão
buscando uma oportunidade para se
aproximar dos jovens. Exerça cuidado e
cautela, mas não permita que isso impeça
seus esforços. Após a implantação do
programa com alguns adultos. avalie seu
progresso. Resolva os problemas. Faça

A resistência parece

estar relacionada com

esperança.

avaliações constantemente. Aprenda
enquanto prossegue. Com o tempo.
procure expandir.

Funciona?
A avaliação é essencial. Está a pesqui

sa sendo confirmada na prática') Procure
avaliar em três diferentes níveis.

• Avai ie as reações dos professores.
Aperfeiçoe o processo.

• Avalie o desempenho dos alunos.
Compare as notas do final do ano com as
notas de exames de anos anteriores.
Avalie também o comportamento dos
alunos.

• Avalie os adultos que participam.
Estão satisfeitos') Como isso mudou a
atitude deles para com a escola': Isso
mudou a vida deles de alguma forma')

Depois de avaliar. conte as suas
descobertas. Relate a educadores em
outras escolas ou ao jornal o que está
acontecendo na sua escola. Avalie e
aperfeiçoe. para que funcione melhor na
próx Ima vez.

Que Faria Jesus?
Jesus se misturava com as pessoas

onde elas moravam. Ele construía pontes
para as pessoas que estavam magoadas.
Ele amava plena e intlexivelmente. Ele
compreendia suas necessidades pessoais e
as desafiava a aceitar valores e padrões
mais elevados. Ele as motivava através de
seu entusiasmo e compaixão a ser o que
elas sabiam que não eram. Que melhor
modelo de educação poderia haver do
que procurar estabelecer relacionamentos
com aqueles que têm necessidade?

Esta geração dá muito valor a relacio
namentos. Devemos agarrar essa oportu
nidade para utilizar a pesquisa nessa área
a fim de exemplificar em nossas escolas o
ministério e o estilo de vida de Jesus.·2
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