grandes exigências profissionais.
Volvendo os olhos ao passado, o que você considera essencial para que alguém permaneça na igreja?
Um comprometimento básico
com a fé e os valores concernen·

tes à igreja. Os estudantes de·
vem ser estimulados a desempe·
nhar papel ativo na vida da igre·
ja, de modo que sintam que per·
tencem a ela. Deus tem um lugar
e uma tm'efa para cada pessoa, e
todos devem descobrir qual é o

seu papel.
Birthe Bayer
Birthe Bayer, também professora, atua como diretora associada de

Educação da União Nórdica Ocidental, sediada cm Oslo, Noruega.
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Ben Carson
Diálogo com um Neurocirurgião Adventista

E

m setembro de 1987 um jovem
médico negro foi projetado pa-

ra a fama mundial como um dos principais neurocirurgiões da equipe da

É ativo no programa de saúde e tem·
perança e também tem a seu cargo

uma classe da Escola Sabatina. Oca·
sal tem três garotos.

Johns Hopkins University, ao separaI' os gêmeos siameses Binder. Uni-

dos pela porção posterior de suas cabeças , os gêmeos compartilhavam
uma seção do crânio e da pele, assim
como uma veia de grosso calibre, res-

ponsável pela drenagem cerebral e
pela devolução do sangue ao coração.

O médico: Ben Carson.
O jovem Ben cresceu nos guetos de
Boston e Detroit. Ele e seu irmão
compartilharam uma infância feliz e
sem maiores eventos até que Ben

completou oito anos de idade. Foi en·
tão que a mãe de Ben (casada aos 13
anos de idade) divorciou-se do pai das
crianças, depois de descobrir que o

marido levava dupla vida conjugal outra esposa e outros filhos.

Se a classe de quinta série fizesse
uma votação, por certo Ben não venceria. Suas notas eram tão ruins, que
seu professor chegava a cumprimen-

tá-Ia quando obtinha grau "D" num
exame de matemática. Entretanto,
sua mãe, cuja cultura não ultrapassava a terceira série, decidiu que es-

te quadro deveria ser modificado.

D

r . Carson, explique de que
modo o péssimo aluno de
quinta série conseguiu efetuar
uma reviravolta em sua própria
vida .
Minha mãe teve muito a ver
com isto. Ela observava nossas
notas - as minhas e as de meu
irmão Curtis - assim como nosso desinteresse geral pelos assuntos da escola. Ela levou o problema ao Senhor em oração. Deus
causou-lhe a impressão de que seria necessário desligar o televisor
e fazer-nos ler bastante .
Jamais esquecerei o dia em que
ela chegou do trabalho e avisou
que dessa data em diante, Curtis
e eu só teríamos direito a assistir a dois ou três programas semanais, previamente selecionados, de televisão . Além disso, te-

A nova abordagem funcionou tão
bem, que Ben conseguiu obter uma

bolsa para Yale. Após a graduação,
foi aceito pela Escola Médica da Uni·
versidade de Michigan. Entre o segundo e terceiro anos da Faculdade,
casou com Candy, sua namorada des-

de o segundo grau. Em 1976, Ben foi
um dos dois médicos aceitos pela
John Hopkins University para a re'sidência em neurocirurgia (os candidatos foram aproximadamente 125).
O Dt,. Carson é ancião da igreja ad-

ventista de Spencerville, Maryland.
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ríamos de ler dois livros por semana, sob a obrigação de contarlhe o que havfamos lido. Pensamos que iríamos morrer.
Não foi fáci l. Nem para ela,
nem para nós, embora eu creia
que para ela terá sido mais difícil do que o foi para nós. Havíamos sido ensinados a obedecer, e
mesmo que ela não houvesse ainda chegado em casa quando regressávamos da escola, fazíamos
o que ela demandara. Na primei·
ra semana obrigamos nossos relutantes pés a se encaminharem
para a biblioteca pública, e reclamamos durante todo o caminho.
Além disso, em vista de serem
tão terríveis minhas notas de ma·
temática, mamãe dedidiu que eu
não poderia sair à tarde para
brincar enquanto não houvesse
aprendido as tabuadas.
Em que momento as coisas
começaram a se tornar mais fáceis para você?
Na verdade, foi muito rápido.
Uma vez que eu consegui multiplicar qualquer combinação entre
1 e 12, a matemática tornou-seme fácil . À medida que minhas
notas subiam, o mesmo ocorreu
com a autoconfiança. Sempre
gostei de ciências, de modo que
li bastante sobre a natureza e os
animais. Certo dia a coisa aconteceu - como se um raio de luz
perpassasse repentinamente o
meu cérebro. Se algo estivesse
num livro, eu poderia aprender.
Certamente eu era capaz. Mais
25

que isto, se eu me aplicasse diligentemente, poderia ser o primeiro aluno da classe. Isto foi o
que produziu uma reviravolta em
.
minha vida.
Você é conhecido como uma
pessoa branda, alguém que trabalha calmamente sob pressão.
Sempre foi esta a sua característica?
Esta pergunta é interessante.
Quando jovem, tive um temperamento terrível. Aliás, depois de
haver estudado psicologia, sei
agora que eu possuía um temperamento patológico. Eu perdia
todo senso de razão ao exasperarme - e não era necessário muita coisa para exasperar-me.
Aos 14 anos de idade tentei esfaquear meu amigo. Dou graças
a Deus porque meu canivete de
acampamento explodiu sobre a fivela enorme de seu cinto. Ocorreu que eu o golpeei com tanta
força, gue a lãmina do canivete
se partiU, e eu fiquei ali, olhando
para a lãmina partida, somente
então percebendo que poderia
havê-lo matado. Aterrorizado
diante do que quase acontecera,
corri para casa e tranquei-me no
banheiro, de modo a poder ficar
sozinho. Lutei comigo mesmo e
com o Senhor durante umas boas
duas horas. Sabia que jamais poderia tornar-me um médico se
não fosse capaz de controlar-me,
de modo que clamei a Deus que
me modificasse. Desde aquele
terrível dia minha fé em Deus
tem sido intensamente pessoal, e
representa parte muito importante de tudo aquilo que sou.
Conte-nos, em breves palavras, como você chegou a ser
aquilo que hoje é.
Para começar, tributo a Deus
o crédito e a glória. Tenho sido
grandemente abençoado. Depois
de minha residência em HopKins,
passei um ano na Austrália. Ali
pude aprender e praticar cirurgias complicadas, que não teria
chegado a executar em vários
anos de prática nos Estados Unidos. Quando retornei à pátria e
me uni à equipe de Hopkins, estava em condições de colocar esta experiência em prática.
Perdoe-me pela observação
um tanto pessoal, mas você aio26

da parece bastante jovem.
Sim, e mais jovem ainda eu parecia quando me tomei chefe da
neurocirurgia pediátrica aos 33
anos de idade. Muitas e muitas
vezes os pais de crianças doentes
me perguntavam quando o médico chegaria. Talvez isto representasse uma combinação de minha
aparência de pouca idade e de minha cor negra. Uma vez, porém,
@e meu trabalho se tomou amplamente conhecido, as pessoas
já não manifestam surpresa.
Você empreendeu uma série
de hemisferectomias - a remoção de metade do cérebro.
Conte-nos algo a respeito desta cirurgia incomum. .
Minha primeira paciente de hemisferectomia foi uma garotinha
de nome Miranda. Em 1985 ela
estava apresentando 120 a 160
crises convulsivas todos os dias.
Ela revelava uma condição que
provocava a inflamação de seu tecido cerebral. O prognóstico era
paralisia e morte. Seus pais recusaram-se a desistir e finalmente entraram em contato com o
John Hopkins Hospital. Após cuidadoso estudo, cheguei a crer que
este procedimento cirúrgico, pouco conhecido, poderia obter êxi·
to. Ele havia sido praticado 50
anos antes, sem sucesso. Mas as
invenções e técnicas modernas fizeram-me crer que a operação poderia ser realizada. Sem a cirurgia, Miranda teria certamente de
enfrentar a morte. Assim, assumindo a terrível tarefa, ela e seus
pais decidiram ir em frente.
Sua recuperação foi quase miráculosa. Enquanto estava sendo removida da sala cirúrgica, abriu os
olhos e conversou com os pais. Mal
podíamos crer que isto fosse verdade. Não sabíamos se ela despertaria da anestesia, se seria capaz
de movimentar ambos os lados do
corpo, ou se seria capaz de falar.
Recuperou-se com J!Oucos efeitos
colaterais. Executei cerca de 22
hemisferectomias, com apenas um
óbito. Até hoje sinto-me mal ao
pensar neste llltimo caso. Noventa e cinco por cento dos pacientes
estão livres das convulsões.
Não temos espaço para ouvir
sobre outras de suas cirurgias
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interessantes e controvertidas.
Entretanto, fale-nos um pouco
sobre os gêmeos siameses.
Eu havia estado a pensar durante algum tempo no seqüestro
hipotérmico diante de situações
especialmente difíceis. Quando a
família Binder nos contactou e,
depois de cuidadoso estudo, vários dentre nós, médicos, concordamos em que seria possível separar os garotos e conservar
boas funções neurológicas em cada bebê, decidimos que os procedimentos é que poderiam viabilizar a operação.
Dr. Mark Rogers coordenou
uma equipe de 70 pessoas que
participaram da cirurgia. Gastamos cinco meses preparando-nos
para ela. Chegamos a praticar
cinco ensaios gerais de três horas, utilizando bonecas em tamanhos de bebês, ligadas em suas
cabeças por meio de Velcro. Eu
deveria acrescentar ainda que jamais entro numa cirurgia sem
antes orar.
A que você atribui seu sucesso?
Tenho sido grandemente abençoado. Num campo altamente
competitivo, fui capaz de realizar
cirurgias que homens em idade
de aposentadoria não tiveram o
privilégio de empreender. Tenho
executado operações que os cirurgiões dariam seu olho direito
- para usar a expressão típica a :fim de poderem realizar.
Creio que existe uma única razão. Em tudo aquilo que faço,
busco atribuir o crédito a Deus.
Se eu tão-somente começar a
pensar que sou o grande Ben
Carson, se eu apenas me deixar
levar pelo pensamento de que
existe algo de especial em relação
a minha pessoa, então serei de
pouco valor a quem quer que seja. Ao estar em pé diante dà pia,
enquanto pratico a assepsia antes de uma operação, meus pensamentos volvem-se para Deus.
Sempre oro. Não alardeio muito
este fato diante de meus pacientes, mas sou conhecido como cristão. Deus tem ajudado cada passo de minha vida.
Conte-nos algo a respeito de

THINK BIG [PENSE GRANDE].
Sinto sobre mim um grande pe-

so no que tange às crianças de hoje. Veja os meios de comunicação. Que espécie de modelos estas crianças têm diante de si? Estrelas dos esportes e estrelas do
rock. Mas, mesmo que alguém tenha condições extraordinárias,
quais as suas chances de fazer algo realmente grande? Talvez
uma em 100.000.
Há tempos, enquanto eu recrutava alunos para Yale, comprometi-me a estimular pessoas jovens. Hoje conto aos garotos de
que modo poderão estabelecer
objetivos práticos para si. Para
que possam alcançar êxito, devem gastar mais tempo em estudo dedicado e em auto-aperfeiçoamento. Grande parte dos jovenzinhos são muito ingênuos.
"Tomar-me-ei médico", dizem
eles, "ou, então, advogado." Mas
eles não possuem idéia dos passos específicos necessários para
que atinjam o alvo que se propuseram.

THINKBIG é um acrõnimo para: talento e tempo,[talent and time], honestidade e esperança [honesty and hope] , discernimento
[insight], ser bondoso [be nice],
conhecimento [knowledge], livros
[books], aprendizado em profundidade [in-depht learning] e Deus
[God]. Explico de que modo estes
poucos itens representam a chave para o sucesso.
Eu costumava dispor de tempo
para falar a diferentes grupos de
jovens. Agora, cada vez mais, as
escolas e organizações estão trazendo suas crianças até Hopkins,
para que eu as veja. Explico-lhes
como estabelecer alvos, como evitar drogas e outros hábitos nocivos, como desenvolver-se em
meio a situações familiares negativas e como utilizar as habilidades por Deus concedidas de modo a produzirem os melhores resultados. Uma das coisas que
mais me gratificam é ouvir falar
que esta ou aquela pessoa jovem

foi modificada a partir do m~u
exemplo.
E sua famOia? .
Candy graduou-se por Yale e
possui um mestrado el!l administração de negócios. E também.
exímia violinista. Vez por outra
sou convidado a contar minha
história em diferentes lugares.
Candy e os garotos sempre viajam comigo. Tomei a decisão de
que meus garotos devem conhecer-me. Não haverão de ter apenas uma fotografia de seu pai.

Penny Estes Wheeler
Penny Wheeler, editora de novos
autores da Review and Herald Publishing Association, foi a editora da
autobiografia do Dr. qarson, intitulada Gifted Hands [MAOS TALENTOSAS] (Rwiew and Herald, 1990).
Como parte de sua pesquisa enquanto editava o manuscrito, teve o privil~o de olhar por sobre os ombros
de Dr. Carson enquanto este realizava duas cirurgias.

LOGOS

Intimamente Seu
Pat e Ted Wick

P

ara falar a verdade, você não
necessita de um grau de Ph.
D. para discutir o assunto da intimidade. Mas é certo que você
necessita certo grau de interesse!
A experiência da intimidade é
crucial para o ser humano. Tratar
se de um curso experimental que
requer o seu apren4izado a partir da própria vivência. A intimidade é ricamente ~ecompensado
ra - de certo modo, é a única forma de você descobrir quem realmente é. Entretanto, tal pesquisa não é isenta de riscos!
Nosso primeiro contato com a
intimidade e as primeiras impressões que obtemos, nos advém
quando somos crianças. O calor
de nos sentirmos envolvidos por
braços acolhedores, a familiaridade do odor do corpo, o ressoar de
uma voz bem conhecida e o contato visual que as mamães esta-

belecem com seus bebês, representam componentes vitais para
o crescimento e desenvolvimento do ser humano. A partir desta
compreensão podemos postular
que a intimidade é ~ vital quanto o alimento. Ela é essencial para o nosso contínuo bem-estar ao
longo da vida.
.Alguns de nós abordamos melhor a intimidade do que outros.
Talvez tenhamos recebido mais
intimidade ou haveremos sido
melhor amados. Nossa personalidade é aberta e comunicativa.
Aprendemos a como ouvir atentamente. Temos conosco certo ar
de auto-afirmação, e enfrentamos a vida destemidamente. Possuímos uma medida adequada de
auto-estima. Estamos a cada dia
aprendendo mais a respeito de
quem realmente somos. Estes
atributos convidam a intimidade
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e, tal qual um círculo autoperpetuado de crescimento, adquirimos autoconhecimento e provocamos o desenvolvimento de níveis sempre mais profundos de
intimidade.
A intimidade não se encontra
isenta de dor. É justamente daquilo que melhor conhecemos, daquilo que mais forte impacto causa sobre nossas vidas, que podemos receber as mais profundas
feridas. Nos estágios Iniciais da
amizade, por exemplo, os riscos
são mínimos. Existe certa precipitação diante da novidade do relacionamento, onde tudo é revelação. A experiência limita-se
àquilo que dizemos ser ou fazer,
e então o tempo faz-se sentir e
encarrega-se de trazer à cena os
acontecimentos. Enquanto aquilo que alguém professa ser encontra correspondência com as
27

