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B. Lyn Behrens
Diálogo com a Reitora da Universidade de Loma Linda
Nascida em Coora nbong, New
South Wales, na Austrália, Lyn
interessou-se pela medicina durante
uma enfermidade na infância . Ela
começou seus estudos universitários
na Universidade de Sídney,

membro do National Jewish Hospital
e Centro de Pesquisa/Centro Nacional
de Asma e do Departamento de
Ciências Médicas da Universidade do
Colorado; e novamente no
Departamento de Pediatria da
Universidade de Loma Linda.
Como líder, Dra. Behrens coloca
ênfase na colaboração e participação,
tanto entre os membros da equ ipe
administrativa como com a direção da
universidade. Mesmo sendo muito

Cormando-se com distinção cm 1964.
Especializou-se cm pediatria,
começando sua residência no Royal
A1exander Hospital e em seguida no
Centro Médico da Universidade de
Loma Linda. Desde então a Dra.
Behrens tra ba Ihou como chefe de
residentes no HcnricUa Eglcston
Hospital Cor Children, na cidade de
Atlanta, estado da Geórgia; e também
na Escola de Medicina da
Universidade de Loma Linda, onde
ela tomou-se a reitora do programa de

Dra. Bebrens c seu esposo, Dave
Basaraba, um especialista na área de

nos 85 anos de existência desta

residência em ped iatria; sendo
promovida mais recentemente para a

aconselhamento conjugal, têm quatro
filhos.

distinta instituição.

posição de deã oEm seguida tomou-se

E

m 1990, a Univers idade de
Loma Linda nomeou a Dra. B.

Lyn Bebrens a sua nova reitora, a

primeira mulher a ocupar esse posto

C

omo foi que sua mãe a
encorajou a desenvolver sua
capacidade pessoal e pronssional?
Minba mãe era uma pessoa muito
atenciosa e encorajadora. Embora
tenha lutado com a pobreza durante
sua infância, ela implantou em minha
innã e em mim a realidade de Deus
em nossas vidas e também uma finne
determinação para enfrentar desafios.
Ela nunca Cez para nós aquilo que ela
achava que podíamos fazer por nós
mesmas. E, coisa muito importante
- ela só estabelecia limites para nós
em assuntos de discip1ina , nunca em
no ssas possibilidades. Quando
alguém me aconselhou a deixar os
estudos e ir trabalhar, ela disse:
"Bem, o que é que a Lyn deseja
fazer?" Eu queria continuar os
cstudos, então ela disse: "Nós vamos
dàr umjeito."
Sua experiência de trabalho
numa universidade pública
beneficiou-a de alguma maneira?
Tanto nas matérias básicas como
na área c línica , a Universidade de
Sídney proporc ionou-m e uma
educação universitária de alto nível e
a um preço módico. Também
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ajudou-me
a
crescer
emocionalmente . Eu tiv e que

limitar-me, tive que regular o meu
passo. Não existiam testes. Baseado
em sua habilidade de enfrentar um
único exame no fim do ano escolar, o
aluno ou passava ou era reprovado .
Mas ninguém se importava realmente
com o quc acontecia com você.
Além disso, essa experiência
aj udou-me a crescer espiritualmentc,
porque eu estava vivendo num
ambien te onde era muito fácil
descartar os valores cristãos, onde o

rardo estudantil pode distrair o aluno
a tal ponto que não se acha mais
tempo para Deus . Eu tive que decidir
por mim mesma o que eU'queria fazer.
Isso solidiricou sua fé no
cristianismo?
Sim, e também no adventismo.
Vivendo num ambiente secul ar,
muitas coisas poderiam ter me
afastado do crescimento espiri tun l.
Eu tive que sentir que Deus me havia
outorgado uma oport'unidade e que eu
tinha que usá-Ia como uma serva fiel.
Fiz para mim um rigoroso programa

de leitura da Bíblia e do Espírito de
ProCecia.
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ocupada, Dra. Bchrcns continua
praticando medicina ; e la arranja

tempo para visitar seus pacientes uma
manhã por semana, e fica de plantão
um fim de semana por mês.

Como foi que se interessou no
medicina?
SoCri Cebre reumática quando eu
tinha 11 anos. Esse encontro com a
profissão médica cristaJizou o meu
desejo de tornar-me uma médica
missionária - um sonho que tive
desde criança. Desde então, toda
minba vida foi Cocalizada na ,ninha
preparação acadêmica para realiza r
esse objetivo.
Haviam outras estudantes do
sexo feminino em sua classe?
Na formatura, 10% de minha
classe eram mulheres. Mas haviam
tantos estudantes que a maior parte do
tempo eu cra a únjca mulher médica
no laboratório ou nos p lantões .
A pediatria interessou-a desde o
começo?
Não. Quando eu me fomlci na
Faculdade de Medicina, alguém me
disse: "Bcm, Lyn, você vai com toda
certez..1 especializar-se em pediatria ."
Eu respondi, uDe jeito nenhum!"
Essa era a última coisa que cu
gostaria de ser. Eu tinha muitas outras
escolhas.
Ao formar-se quais eram
alJ,wumas de suas metas?

Ao formar-me, e mesmo
posteriormente, meu objetivo c;ra ser
uma médica missionária na Africa.
Todos os estudantes que se formam
na AustJ;ália têm que trabalhar um
ano na Africa. Todos os formandos
também têm que passar um ano de
residência que os treina em cirurgia,
obstetrícia, pediatria e medicina de
emergência. Durante essa residência,
tive a oportunidade de passar um ano
inteiro num hospital de crianças. Eu
pensei, "Sou suficientemente flexível
para acomodar-me a esse desvio. Um
ano de pediatria não vai me afetar".
Mas pouco depois que comecei,
descobri que era exatamente isso que
eu estava ansiando fazer.
Especificamente, como pode ter
a certeza disso?
Muito
cedo
senti-me
especialmente atraída por uma
menina holandesa. Um dia após
terem chegado da Holanda, seus pais
descobriram que ela tinha leucemia.
Eles não tinham nem amigos nem
parentes na Austrália, então
tomei-me a família deles. Juntos nós
gastamos de 6 a 9 meses tentando
salvá-Ia. Uma ou duas vezes ela teve
alguns períodos de melhora, mas
acabou falecendo.
Durante minha infância, quando
tinha estado hospitalizada, os
médicos tinham sido muito
superficiais e as enfermeiras muito
formais não só exteriormente mas
também nas suas personaJidades.
Raramente aparecia alguém
carinhoso, amigo, que me fazia sentir
que talvez eu pudesse parar de agir
defensivamente. Tenho certeza que
naquelas ocasiões as batidas de meu
coração diminuíam, e que eu estava
melhorando. Compreendi então o
quanto uma mudança de atitude na
pediatria seria capaz de realizar.
Quais eram suas preocupações
como responsável da Escola de
Medicina de I..oma linda?
Eu cheguei em Loma Linda na
época em que um grande interesse
estava surgindo sobre o significado
de ser um médico cristão e sobre o
papel especial que noss'a
universidade desempenha na
preparação de jovens médicos. Eu
digo que Loma Linda ocupava essa
posição especial porque creio que ela
é uma instituição ordenada por Deus
e com um objetivo especial: preparar
profissionais médicos e combinar
nossa crença com o que fazemos
profissionalmente.
O que pode fazer um médico
cristão em favor de um paciente?

Acredito que além de lidar com os
componentes físicos, mentais e
emocionais de uma enfermidade, um
profissional cristão pode tentar ajudar
pessoas que procuram respostas para
sérias e mais profundas questões
sobre a vida. Isso vai além da habitual
oração com os pacientes. Isso
compreende o desejo
de
interrogar-lhes "Quais são suas
ansiedades? O que significa essa
enfermidade para você? Pode
compreender sua dor? Gostaria de
estudar essas questões juntos?" Se o
paciente disser "Não", você responde
graciosamente: "Não faz mal". Mas
se ele responder, "Sim, ajuda-me a
compreender", então o médico
cristão pode retirar de seu coração sua
compreensão da vida, e usá-la como
suporte para um crescimento maior.
Não tive nada em minha educação
secular que me ajudasse a colocar
componentes físicos e espirituais
juntos.
Como a Universidade de I..oma
linda inclui Isto em seu currículo?
Nossos estudantes encontram
seus primeiros pacientes de verdade
nos cursos de Bíblia e Medicina, onde
o paciente vem e diz aos estudantes
como uma pessoa doente se sente.
Esses pacientes não se apresentam lá
com um discurso decorado; eles vem
e começam normalmente a falar do
aspecto físico. Ainda não tivemos
nenhum paciente que não tenha
mencionado como a a doença o
afetou
emocionalmente,
e
conseqüentemente o levou a pensar
sobre as reais questões com as quais
ele têm lutado - as questões
espirituais. Isso é o que o paciente
ensina aos estudantes nas primeiras
duas ou três semanas na Escola de
Medicina.
O que diria a uma jovem que
gostaria de alcançar o sucesso que
você teve?
Se eu tivesse que mencionar quais
os passos a seguir eu diria: Primeiro,
não compita. Seja o melhor que você
puder. Segundo, não tente distorcer
sua feminilidade; você é uma mulher,
seja mulher. Terceiro, se você tem um
problema, procure soluções; se você
sente que já ponderou essas soluções,
não tenha medo de apresentá-las.
Quarto, seja flexível suficiente para
agarrar qualquer oportunidade que
passar por você. Você sabia que não
fazia parte da minha agenda o
tornar-me reitora de uma
universidade? Nem todas as minhas
responsabilidades apareceram na
ordem que eu as tinha planejado. Mas
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com o passar do tempo, quando eu
tinha vontade de fazer alguma coisa,
eu o fazia. E finalmente, se você
sonha com o que gostaria de ser,
nunca diga, "Isso está fora do meu
alcance". Formule a pergunta de
outra maneira, "Que preciso fazer
para chegar lá?"
Como tem sua carreira aCetado
sua vida famUiar?
Minha mãe morava comigo le
vivia para os meus filhos. Ela era uma
pessoa que cuidava de todos, sempre'
disponível. Mas meus filhos sempre
souberam que se houvesse uma
emergência, eles podiam contar
conúgo e que eu estaria lá para eles.
Eles nunca abusaram. Eu aprendi que
dividindo bem o meu tempo e
delegando a outros o que eles podiam
fazer, eu poderia achar tempo para
estar com as crianças, mesmo que não
fosse muito. Mas demorou para que
eu mesma me convencesse que nem
todas as "boas" mães lavam a roupa,
cozinham, ou limpam as casas para os
filhos.
A senhora parece uma mulher
que "conseguiu tudo". Há ainda
áreas em sua vida que parecem não
estar preenchidas?
Quando eu não estiver mais na
liderança - e isso vai acontecerhá ainda outras coisas que me atraem.
Ainda não desisti de meu velho sonho
de trabalhar um dia em outra parte do
mundo em favor de populações
não-privilegiadas, que não teriam
nenhum outro cuidado médico se eu
não tivesse ido até lá. Se Deus quiser
que eu vá, irei. Mas se a minha
responsabilidade é de encorajar
outras pessoas a atingirem seu
potencial para que elas possam ir e
servir, estarei contente de fazer ,isso
também. Tantas portas já se abriram
para minha vida, das quais não tinha
a núnima idéia da existência, e não
posso nem imaginar o que ainda está
por vir. Não tenho planos de me
aposentar desta profissão, e
certamente espero fazer alguma coisa
mais do que ser a reitora de uma
universidade.
Annemarie BamBn

Annemarie Hamlin prepara um
curso de pós-graduação em
Literatura Inglesa e Filosofia
Polltica na Claremont Graduate
School em Claremont, na Califórnia.
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