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No ambiente escolar, o vínculo entre 
alunos e professores é importante para o 
êxito do programa, mas, como fi cou evi-
dente no encontro do pai de Chelsie com 
a Srta. Garland, a interação entre profes-
sores e pais é muito importante também. 
O vínculo entre professores, alunos e pais 
cria uma equipe vitoriosa que benefi cia 
não apenas as pessoas envolvidas, mas 
também a própria escola. 

Trabalhando por alvos recíprocos
Para desenvolver uma equipe vito-

riosa, nossas escolas precisam solicitar 
cooperação de todas as frentes, a fi m de 
que todos – inclusive os pais – trabal-
hem juntos para atingir alvos recíprocos. 
Em uma escola cristã, o vínculo entre 
professores, pais e alunos é desenvolvido 
com base em um interesse compartilhado 
e recíproco: o êxito do aluno no presente 
e no futuro. 

A palavra vínculo signifi ca “relaciona-
mento íntimo e emocionalmente impor-
tante”.2 No ambiente escolar, o vínculo 
envolve um sentimento de congeniali-
dade. Todos os envolvidos expressam 
aceitação, cordialidade e interesse. Cada 
componente do vínculo triplo – professor, 
aluno, pai – contribui de modo diferente.

Quais são os elementos essenciais 

para formar esse vínculo? No contexto da 
escola, o vínculo se desenvolve com base 
em relacionamento, interação e partilha. 
O professor geralmente se relaciona pri-
meiro com o aluno, e depois com os pais. 
Às vezes, isso requer esforço porque al-
guns alunos ou pais são de difícil relacio-
namento. Uma forma de os professores 
superarem essa difi culdade e começarem 
bem cedo a relacionar-se é desenvol-
vendo em si mesmos as qualidades que 
apreciam em outros3 e se esforçando por 
destacar o melhor em cada novo aluno e 
em seus pais.

A interação no vínculo triplo requer 
que o professor explore e expanda suas 
habilidades interpessoais. Isso signifi ca 
comunicar-se com os pais por meio de 
palavras e atos positivos, e de um profun-
do senso de consideração pelo aluno. Ao 
concentrar-se nesse aspecto, o professor 
geralmente conquistará tanto os pais 
como o aluno.

Embora a partilha seja como uma rua 
de duas mãos, o professor não precisa es-
perar até que os pais se ofereçam volun-
tariamente ou demonstrem sua apreciação 
pela escola enviando-lhe guloseimas ou 
oferecendo-se para ornamentar o qua-
dro mural. O professor pode partilhar 
opiniões sobre como ajudar o aluno 
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A 
Srta. Garland antecipava com re-
ceio sua última entrevista do dia. 
Um pai, em particular, nunca 
 cooperava com as sugestões dela 
  e sempre reagia irritada e defen-

sivamente. Ela podia perceber a atitude 
dele sendo repetida pela fi lha de sete 
anos.

“A professora orou pedindo orientação 
divina. O pai de Chelsie chegou. De ime-
diato, desabafou emoções de um coração 
oprimido. Sua esposa falecera de câncer 
um ano antes. Sem familiares naquela 
região, estava tentando criar Chelsie da 
melhor maneira que podia. Deus impres-
sionou a Srta. Garland e lhe concedeu um 
coração meigo e pronto a ouvir. Um vín-
culo se formou enquanto professora e pai 
concordaram em trabalhar juntos visando 
um alvo recíproco: Chelsie.”1 
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a completar suas tarefas escolares ou 
desenvolver mais capacidade de concen-
tração. Ele pode ainda oferecer aos pais 
um livro ou artigo importante sobre um 
problema que o aluno esteja enfrentando. 
O professor pode também convidar um 
dos pais para ajudar a supervisionar um 
passeio de classe, falar sobre sua carrei-
ra profi ssional, ou ensinar alguma arte 
manual. A maioria dos pais se entusiasma 
diante de semelhantes gestos.

Ideais no desenvolvimento 
do vínculo

Com respeito ao relacionamento entre 
professores, pais e alunos existem seis 
ideais baseados nos três pontos funda-
mentais de ligação, iniciação e partil-
ha: (1) conseguir que os pais apóiem o 
programa da escola; (2) gerar amor e 
aceitação; (3) demonstrar fé; (4) criar um 
senso de pertencer ao grupo; (5) promo-
ver inclusão; (6) promover entusiasmo. 
Esses ideais estão ao alcance de todo pro-
fessor e ele pode servir como catalizador 
para solidifi car o vínculo, o qual promove 
um bem maior – o bem da escola. 

O primeiro ideal é conseguir que os 
pais apóiem todo o programa. Os pais 
querem ouvir que o ambiente escolar é 
bom para seus fi lhos. Oferecer educação 
adventista de boa qualidade signifi ca 
mais do que dar aulas de Bíblia, designar 
períodos para culto e usar livros didáticos 
que enaltecem o Criacionismo. Tem a ver 
com a harmonia predominante no campus 
– sua espiritualidade, conduta geral dos 
professores e sua infl uência positiva so-
bre os alunos. Os pais precisam sentir-se 
confortáveis com os valores exemplifi -
cados pelos professores, administradores 
e pessoal da escola. Quando, depois de 
conversar com o professor de seu fi lho, 
um pai é movido a dizer: “Esta é uma 
boa escola”, ele na realidade quer dizer: 
“Percebo que este é um lugar saudável, 
no qual meu fi lho se desenvolverá e se 
tornará bom cidadão e dedicado cristão.” 
Embora a escola seja forte academica-
mente, se fracassar na prova do ambiente, 
provavelmente não conseguirá o apoio 
dos pais.

Amor e aceitação
O segundo ideal do vínculo é certifi -

car-se de que tanto pais como alunos se 
sentem amados e aceitos. Os pais podem 
perceber quando seus fi lhos são ama-
dos na escola. Certa mãe se queixou à 
diretora de que a professora de sua fi lha 
ignorara uma saudação calorosa de uma 
das alunas. Em mais de uma ocasião, 

a criança tentara abraçar a professora, 
mas a professora a repelira. Às vezes, as 
coisas não são como parecem, mas neste 
caso, a percepção da mãe fôra correta. 

Os professores não devem demonstrar 
favoritismo fundamentado na aparên-
cia exterior ou nível sócio-econômico. 
Num encontro de departamentais, certo 
professor apresentou algumas sugestões 
para se “conseguir melhor qualidade de 
alunos” na escola. Obviamente, ele estava 
insatisfeito com a “qualidade” de alguns 
dos que já estavam na escola, embora não 
estivessem criando nenhum problema. 
Eles simplesmente não eram do “nível so-
cial apropriado”. Os professores precisam 
ser sensíveis às diferenças individuais, 
tratando com cordialidade e respeito 
tanto pais como alunos, a despeito de sua 
origem ou aparência. É responsabilidade 
do professor certifi car-se de que ocorra 
esta parte do processo de vincular-se. 
“[O professor] deve ver em cada aluno a 
obra das mãos de Deus – um candidato às 
honras imortais.”4 

O ideal é que o vínculo se inicie 
quando pais e fi lhos visitam a escola pela 
primeira vez. Se possível, o professor 
que terá aquela criança em sua sala deve 
levar os pais e a criança para visitarem as 
dependências da escola. O professor deve 
mostrar genuíno interesse na criança, 
deve chamar os pais pelo nome e respon-
der às suas perguntas em tom agradável, 
ainda que qualquer deles pareça estar fa-
zendo muitas perguntas desnecessárias. O 
professor deve descrever-lhes o programa 
escolar e se oferecer para ajudá-los em 
tudo que for possível. 

Demonstrar fé
Demonstrar fé é o terceiro ideal essen-

cial para que o vínculo ocorra. Em uma 
escola cristã, a fé em Deus é essencial em 
todas as atividades. Este princípio deve 
ser comunicado diariamente aos pais e 
alunos por meio de palavras e atos. 

Os pais precisam ter fé no professor 
e na qualidade do seu trabalho. Natu-
ralmente, o professor precisa conquistar 
a fé tanto dos pais como dos alunos. 
Ensino competente e boa administração 
da sala de aula ajudarão a desenvolver a 
confi ança dos pais, e isso elevará o nível 
de confi ança do aluno no professor. O 
vínculo assim estabelecido capacitará o 
professor a exercer sobre o aluno uma 
infl uência que excederá em duração o 
tempo que a criança passar na escola. 

O quarto ideal do vínculo, o sentimen-
to de pertencer ao grupo, está relacionado 
à espécie singular de nutrição [religiosa] 
que os professores cristãos podem ofe-
recer e que todo aluno merece. A escola 
cristã deve ser um lugar onde todo aluno 
tenha o senso de pertencer a ele, e onde 
professsores responsivos tomam tempo 
para aprender sobre o êxito, as mágoas 
e os interesses de todos os alunos. Em 
outras palavras, o aluno precisa sentir-se 
amado. Se o aluno se sentir feliz na esco-
la, isso exercerá um efeito positivo sobre 
os pais também.

Inclusão
Quando professores, funcionários da 

escola, alunos e pais consideram a popu-
lação da escola como uma família, isso 
promove a inclusão, o quinto ideal do 
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ma objetiva e amável, a fim de restaurar 
relações cordiais entre pais, alunos e 
pessoal escolar. 

Dividendos de relações públicas
Vínculos positivos entre professores, 

pais e alunos podem resultar em dividen-
dos de relações públicas para a escola. 
Na verdade, o vínculo entre professores, 
alunos e pais pode servir como ferra-
menta no recrutamento de novos alunos. 
Pais satisfeitos têm maior probabilidade 
de contar a outros pais sobre a escola e 
assim aumentar as matrículas. Quando 
críticos da educação cristã, ou da escola 
em si, expressam suas opiniões negativas, 
pode-se contar com pais já vinculados 
para falar em favor da escola. O teste-
munho de um pai sobre um professor, e 
por extensão, sobre a escola e seu êxito 
na transformação do filho – tanto nas 
realizações acadêmicas como na conduta 
– será um poderoso endosso em favor da 
escola. 

O vínculo entre professores, alunos e 
pais resulta em grandes vantagens para 
a escola.  Conforme ilustra o encontro 
mencionado, entre a Srta. Garland e o pai 
de Chelsie, bem pouco tempo e dinhei-
ro são requeridos para alcançar outros 
e incluí-los no círculo de amor que é a 
escola cristã.

Judith P. Nem-
bhard, Ph.D., é 
diretora da Kingsway 
High School [Escola 
Kingsway de Ensino 
Médio] em Kingston, 
Jamaica.
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íntimo do coração do professor.
Diretores gerais, diretores aca-

dêmicos e reitores, certifiquem-se de 
que os professores de Bíblia sejam os 
professores mais eficientes em sua es-
cola. É nossa solene responsabilidade 
educar alunos para a eternidade, e uma 
parte essencial disso é oferecer-lhes 
o conhecimento correto sobre Deus e 
convidá-los a aceitarem Jesus como 
seu Salvador e a caminharem com Ele 
durante toda a vida até a eternidade.  
Sim, todos os professores nas escolas 
adventistas devem estar educando para 
a eternidade. Os professores de Bíblia, 
porém, têm uma responsabilidade 
especial e sagrada nesta área. Não atri-
bua o ensino de Bíblia a qualquer pro-
fessor que esteja disponível naquele 
período. Tenha certeza de que a pessoa 
escolhida esteja inflamada por Jesus e 
treinada para partilhar o evangelho de 
maneira eficaz. Depois, certifique-se 
de que essa pessoa tenha dinheiro para 
adquirir material auxiliar, bem como 
tempo e subsídio para treinamento em 
serviço e treina-
mento avançado.
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Editorial
Continuação da página 3.

vínculo, que como resultado, cria coesão 
entre professores, alunos e pais. Qual-
quer coisa que acontecer é vista como 
afetando a família escolar, da qual todos 
fazem parte. Quando um aluno perde um 
parente, por exemplo, o professor dili-
gente deve contatar a família e ajudar os 
outros alunos a mostrarem consideração e 
prestarem apoio. 

A família escolar é uma extensão da 
família de Deus. Todos os pais, todos 
os alunos e todos os professores são 
membros dela. Quando a mensagem da 
inclusão for coerentemente comunicada 
pela escola, ela ajudará a solidificar o 
vínculo entre professores, alunos e pais. 

Entusiasmo
Por fim, é preciso haver entusiasmo, 

sem o qual nenhum empreendimento é 
bem-sucedido. A escola realiza muitos 
empreendimentos arriscados na tentativa 
de manter-se financeiramente equilibrada. 
O professor deve unir-se a ela, trabalhan-
do cordialmente com pais e alunos. Os 
pais jamais devem ouvir um professor 
queixar-se do pesado fardo de participar 
dessas atividades não remuneradas, exer-
cidas fora da sala de aula. Juntos, eles 
podem alcançar metas vantajosas para a 
escola. A interação entre professores e 
pais é preciosa para desenvolver espírito 
de equipe e conseguir apoio para os em-
preendimentos da escola. O entusiasmo é 
contagioso. 

Neste mundo imperfeito, os problemas 
são algo inevitável. Desentendimentos 
podem surgir que ameacem o vínculo en-
tre o lar e a escola. Toda escola encontra 
situações nas quais um pai ou mãe fica 
descontente e culpa algum professor ou 
administrador por um erro que percebeu. 
Quando problemas ocorrem, é importante 
agir rapidamente para resolvê-los de for-

O vínculo entre professores, alunos e pais é um 
triângulo eficaz de relacionamento, interação e 
partilha que beneficia o aluno, os pais e a escola.
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