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―Nada temos a temer do futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor 

nos tem conduzido, e seu ensino em nossa história passada‖ (Ellen G. White). 



RESUMO 

 

 Esta dissertação é balizada por uma pesquisa bibliográfico-documental acerca da 

presença do Ensino Religioso no Ensino Superior da educação adventista. Para tanto, foi 

relevante esboçar a gênese da Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua relação com o 

Movimento Milerita apontando a relevância da atuação de Ellen G. White no 

desenvolvimento e institucionalização denominacional. Compondo o espectro da 

Denominação, detivemo-nos na origem e desenvolvimento do sistema educacional adventista, 

evidenciando que o mesmo ao transplantar-se para o Brasil manteve relações imbricadas com 

a educação protestante aqui instalada, como também com as condições sócio-históricas 

vigorantes na época. Ao esboçarmos em linhas gerais a pedagogia adventista oferecemos os 

fundamentos sobre os quais repousam as concepções educacionais desta confissão, bem como 

as diretrizes que regulam e normatizam as relações pedagógicas empreendidas no interior das 

instituições educacionais adventistas. Somente após percorrer este trajeto tivemos os 

elementos necessários para aproximarmos com segurança do nosso objeto de estudo, as 

disciplinas confessionais ofertadas no Ensino Superior deste sistema de ensino confessional. 

A nossa fundamentação teórica contribuiu para sedimentar a perspectiva multidisciplinar que 

configura nossa pesquisa. Os resultados atestam que a educação neste sistema de ensino é 

balizada por propósitos evangelizadores, de forma que o ER conforme é ministrado no nível 

universitário se efetiva como instrumento de catequese/doutrinação, o que por sua vez 

evidencia uma orientação prévia marcadamente denominacional na construção curricular. 

Assim que, as relações pedagógicas empreendidas no magistério do ER neste nível escolar 

são assimétricas e ganham contornos mais definidos na homogeneização das diferenças e nos 

desdobramentos da hierarquização dos conhecimentos.  

 

Palavras-chave: Educação adventista. Ensino Superior. Ensino Religioso. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

  This dissertation is buoyed by a bibliographic search-documentary about the presence 

of Religious Education in Higher Education of Adventist education. Therefore, it was 

important to outline the genesis of the Seventh-day Adventist Church in its relationship with 

the Millerite Movement indicating the relevance of the work of Ellen G. White church in the 

development and institutionalization. Compounding the specter of Adventist denomination, 

we stopped in the origin and development of the Adventist educational system, showing that 

even when transplanted to Brazil maintained relations intertwined with education Protestant 

installed here, as well as the socio-historical invigorating season. As sketched in outline 

pedagogy Adventist provide the foundations on which rest the educational concepts of this 

confession, as well as guidelines that regulate and normalize relations pedagogical undertaken 

within the Adventist educational institutions. Only after we walk this path elements needed to 

safely approach the object of our study, the subjects offered in Higher Education confessional 

this confessional education system. Our theoretical framework has contributed to the 

sedimentary multidisciplinary perspective that shapes our research. The results show that 

education in this school system is mapped out for evangelistic purposes, so the ER as is taught 

at the university level is effective as an instrument of catechesis / doctrination, which in turn 

shows a markedly denominational previous guidance in curriculum construction. So, the 

pedagogical relations undertaken in the ER teaching this grade level are asymmetric and earn 

more defined contours in the homogenization of differences and developments in the 

hierarchy of knowledge. 

 

Keywords: Adventist education. Higher Education. Religious Education. 
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INTRODUÇÃO 

  

  De início pretendo explicitar as motivações que nortearam o empreendimento desta 

pesquisa. Como parte de minha formação escolar, a educação adventista em muito contribuiu, 

posto que por muitos anos frequentei a escola adventista, tanto no ensino fundamental quanto 

no nível universitário. Tendo concluído a graduação em Teologia pelo Seminário Adventista 

Latino-Americano de Teologia (SALT) aprofundei algumas leituras acerca da função da 

educação na evangelização denominacional. Indagações acerca da lógica intrínseca do sistema 

educacional adventista, como também das fundamentações da pedagogia adventista 

convergiram para esta pesquisa. Assim que, a efetividade do Ensino Religioso (ER) no Ensino 

Superior da educação adventista aliada a proposta redentora e salvacionista da humanidade 

recebe nossa atenção. 

 Desde que ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião até a 

conclusão da pesquisa trilhei diversos caminhos marcados por dificuldades e demandas do 

ofício de pesquisador, que mesmo sendo insider buscou insistentemente o olhar outsider. Foi 

indispensável buscar águas em outras fontes, por isso que além das disciplinas do programa 

de Ciências da Religião cursei a disciplina Teoria do Currículo no programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo (PUC-SP), História da Educação Brasileira II na Pós-

Graduação em Educação: História, Política e Sociedade (PUC-SP), Intelectuais e Educação 

no Brasil e História Conectada da Educação: circulação de objetos culturais, modelos 

pedagógicos e pessoas entre mundos, estas últimas na Pós-Graduação em Educação da USP. 

Tudo isto contribuiu para que esta pesquisa se caracterizasse por uma perspectiva 

multidisciplinar na apreensão do objeto de estudo. 

  Esta pesquisa situa-se no espaço construído por estudos dedicados à educação 

confessional protestante no Brasil. Alguns desses estudos se fazem notar pelo pioneirismo, 

como também pela contribuição à história e historiografia da educação brasileira. Dentre 

tantos podemos citar o empreendimento conduzido por Barbanti (1977), que em sua 

Dissertação de Mestrado estudou as origens das escolas americanas de confissão protestante 

na província de São Paulo, bem como a sua aceitação por parte da elite paulista.  

  Na obra Hegemonia Norte-americana e Educação Protestante no Brasil, Mesquida 

(1994) apresenta um estudo no qual analisa a implantação e a prática educativa do metodismo 

de origem norte-americana no Brasil no período de 1870 a 1930. Nesta direção, chama 

atenção para os vários acontecimentos ocorridos no século XIX que contribuíram 
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enormemente para a formação dos espaços da sociedade brasileira. O autor explicita com 

acuidade a dialética que liga a educação confessional de origem norte-americana à sociedade 

brasileira, de modo ao rastrear o desejo das elites progressistas da Região Sudeste do Brasil de 

fins do século XIX e início do XX, também inventaria o interesse norte-americano de exercer 

hegemonia cultural, político-econômica no Brasil. Assim, o seu estudo evidencia a 

desestruturação da sociedade brasileira durante os últimos trinta anos do século XIX, fato este 

que a seu ver  

 

oferecia a atores sociais internos e a agentes sociais externos a oportunidade de 

agirem para minar a ordem política, econômica e cultural em vigor e tornar possível 

a presença no Brasil da Igreja Metodista Episcopal do sul dos Estados Unidos, 

através da educação, e de contribuir para o expansionismo cultural norte-americano 

(MESQUIDA, 1994, p. 22). 

  

  A obra Prática Educativa e Sociedade de Ramalho (1976) resulta de sua Dissertação 

de Mestrado e cumpre o objetivo principal de analisar a problemática que envolve a prática 

educativa e as categorias ideológicas que atuam de forma mais abrangente na sociedade. Tal 

análise ressalta o fato de que a educação, especialmente nos seus fundamentos básicos, 

encontra-se subordinada a um projeto de sociedade. A intenção norteadora de Ramalho (1976) 

é a busca por evidenciar o sistema ideológico que inspira e legitima a educação, neste caso a 

educação confessional com foco privilegiado para os colégios presbiterianos, batistas e 

metodistas.  

 Atento às relações dialéticas que envolvem o objeto de estudo, tornou-se possível 

admitir o fato de que a autonomia da prática educativa constitui-se a partir da estruturação da 

sociedade e do momento histórico vivido. Nesta perspectiva evitou-se o posicionamento 

dicotômico de buscar ―um utopismo pedagógico ou a educação como um reflexo mecânico da 

sociedade‖ (RAMALHO, 1976, p. 9). 

  O período compreendido entre 1870 a 1940 apresentou-se como recorte histórico, 

visto que se justificava pelo fato de alcançar os anos de instalação dos primeiros colégios 

protestantes no Brasil, e pelo fato de que na época, a prática educativa protestante era 

considerada como grande contribuição à educação brasileira. Com vistas a cumprir os 

objetivos propostos no estudo, a obra ressalta as ―condições estruturais que possibilitaram a 

implantação dos diversos grupos protestantes no Brasil (RAMALHO, 1976, p. 11). 

 Tendo marcadamente assinalado que uma das formas mais eficientes de penetração 

ideológica é a prática educativa, o autor buscou na pesquisa de materiais os elementos 
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indicativos para evidenciar os princípios da ideologia liberal que permearam a prática 

educativa protestante de origem norte-americana. Desta forma, o autor evidenciou que a 

pesquisa buscou  

 

demonstrar que os princípios e as características da prática educativa introduzidas no 

Brasil, no final do século passado e nas primeiras décadas do atual, pelos colégios 

oriundos das denominações históricas do protestantismo, provenientes de missões 

norte-americanas, só podem ser interpretados na medida em que são referidos: à 

versão ideológica que os inspira mais profundamente e lhes dá sentido e às 

condições estruturais da nova sociedade em que vão atuar (RAMALHO, 1976, p. 

10). 

  

  Outra obra de valia para reflexão acerca da inserção da educação protestante no Brasil 

é Protestantismo e Educação Brasileira de Hack (2000). Nesta obra o autor além de pautar 

diálogo estreito com os outros autores acima citados, busca rastrear a contribuição da 

educação protestante ligada às missões norte-americanas à educação brasileira, evidenciando 

a inovação do sistema pedagógico que preencheu lacunas existentes na época.  

 Igualmente importante é a obra Religião, Educação e Progresso de Gomes (2000), que 

se localiza no vácuo existente de estudos que consideram a contribuição do protestantismo 

para a cultura brasileira. Na obra, o autor persegue o objetivo principal que é relevar a 

contribuição do Mackenzie para a formação do empresariado em São Paulo no período de 

1870 a 1914. Sendo assim, a obra evidencia o fato de que a 

 

ação educativa do Mackenzie veio ao encontro de uma demanda muito clara naquele 

momento em que a nova mentalidade empresarial, acompanhada de técnicas 

modernas de previsão e controle contábil, eram exigidas pelos emergentes desafios 

econômicos mundiais aos quais o Brasil necessitava adequar-se (GOMES, 2000, p. 

12). 

  

  Na esteira dos estudos que consideram a educação protestante no Brasil, destaca-se a 

obra Educação Superior Protestante no Brasil de Schulz (2003), exatamente por localizar-se 

na lacuna existente de estudos que consideram as informações sobre as concepções de 

universidades protestantes no Brasil. Neste estudo, o autor além de focar historicamente os 

embates internos das igrejas protestantes de origem norte-americana referentes ao 

estabelecimento de instituições de Ensino Superior no Brasil, também assinala a reação da 

Igreja Católica às iniciativas educacionais protestantes e aborda as inócuas reformas 
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educacionais implementadas na República Velha (1889-1930)
1
 como também na República 

Populista (1945-1964)
2
.  

 Nesta obra é evidente o entendimento que considera a realidade sócio-cultural como 

algo não estático e não subordinada a uma estrutura fixa e rígida, mas sim uma produção 

contínua que, envolvida no processo é determinada e condicionada por diversos fatores. 

Schulz (2003) mostra a relação existente entre a Reforma Protestante e a Educação Superior, 

o que segundo ele estabelece as bases para entender a prática da educação superior que se 

configurou na América do Norte. A partir disso, busca constatar a existência de um ideal de 

educação de nível superior presente desde a inserção do protestantismo no Brasil, o que se 

revelaria através dos projetos missionários empreendidos no século XIX como instrumentos 

de progresso e expansão da cultura cristã estadunidense. 

 A obra dedica espaço à identificação e análise daqueles que são considerados os 

fatores que condicionaram os projetos de instalação das instituições de Ensino Superior 

protestante no Brasil. Assim que, tais fatores são 

 

dimensionados em condicionamentos mediatos, enquanto contexto sócio-cultural 

amplo, da transição de uma oligarquia e elite agrária rural, para uma urbana 

industrial e, condicionantes imediatos, os de uma relação mais direta, como a 

política da Educação Superior do governo e a reação da ala conservadora católica, 

assim como, as condições do próprio protestantismo (SCHULZ, 2003, p. xiv).  

  

  Schulz (2003) apresenta em sua análise das instituições eclesiais e dos projetos 

educacionais o pressuposto que leva em conta a existência de uma dicotomia da missão, na 

qual o binômio educação/evangelização encontra-se imbricado em constantes tensões entre os 

gestores eclesiais e educacionais. 

 No bojo dos estudos que relacionam a inserção da educação protestante no Brasil e o 

Ensino Superior encontra-se a obra Mackenzie College e o Ensino Superior Brasileiro de 

                                                           
1
 Com a derrubada do governo monárquico por ocasião da proclamação da República em 15 de Novembro de 

1889 inaugurou-se uma nova forma de governo no Brasil. No período compreendido entre os anos de 1889 a 

1930, o Brasil passou a ser comando por um governo provisório chefiado pelos militares e sucedido por um 

governo oligárquico tutelado pelos grandes proprietários de terra. Tido como um período de estagnação e 

―vícios‖ governamentais, tal período é denominado República Velha. Para mais detalhes consulte: FELIZARDO, 

Joaquim J. História nova da República Velha. Do Manifesto de 1870 à Revolução de 1930. Petrópolis: Editora 

Vozes, 1980.  

2
 De acordo com os historiadores, o fenômeno do populismo característico da América Latina permeou os 

governos no Brasil entre as décadas de 1940 e 1960. Os políticos deste período eram caracteristicamente 

carismáticos e ofereciam conquistas sociais ao povo criando assim uma imagem popular para o governo. Mais 

informações podem ser obtidas em: FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história – debate e crítica. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
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Hack (2002). Neste estudo, a intenção norteadora é evidenciar que a implantação pelos 

missionários presbiterianos da proposta de college advinda do sistema educacional norte-

americano carregava as sementes da intencionalidade de implementação de cursos superiores 

no contexto de uma universidade protestante nestas terras.  O estudo procura ―identificar a 

compreensão e o conceito de ensino superior com o projeto de universidade cristã, particular e 

confessional, como sonho idealizado e acalentado pelos missionários fundadores do 

Mackenzie‖ (HACK, 2002, p. 18). 

 Optando por uma abordagem crítica de fatos e relatos do passado, Hack (2002) 

procura apreender um conhecimento novo acerca dos fatos e registros analisados, de modo a 

chegar a conclusões pertinentes que transcendam o senso comum e apontem em função da 

pesquisa para a experiência mais próxima do real.  

 Ao longo dos capítulos, Hack (2002) passa pela temática da política imigratória do 

Brasil no período do Império (1822-1889)
3
, aborda o sistema educacional protestante na 

compreensão dos missionários fundadores, analisa o Ensino Superior no Brasil privilegiando 

a presença do Mackenzie College como proposta educacional para o Ensino Superior no 

Brasil, pormenoriza analiticamente o desenvolvimento do Ensino Superior do Mackenzie 

College a partir do catálogo de 1886, inventaria a relação do Mackenzie com a legislação 

brasileira e finalmente trata dos propósitos fundamentais e da razão de ser da própria história 

do Mackenzie. Desta forma, ao longo do livro o leitor é convidado a perceber que no  

 

desenvolvimento dos capítulos será reconstituída a história institucional do 

Mackenzie desde suas origens, com o propósito de analisar a primeira proposta de 

universidade particular do Brasil e os acontecimentos que concorreram para que o 

projeto se tornasse realidade (HACK, 2002, p. 25).  

  

  Apurando a investigação com a meta de citar as pesquisas que tiveram por temática a 

educação adventista podem ser encontrados diversos trabalhos. Cito aqueles que mais se 

aproximam do objeto de estudo desta pesquisa.  O estudo de Corrêa (2005) oferece uma visão 

da educação protestante de matriz norte-americana veiculada pela Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, além de examinar a relação entre a educação adventista e os ideais liberais disseminados 

nos Estados Unidos e a possível influência dos mesmos na educação adventista refletida em 

                                                           
3
 Este período na história do Brasil inaugura-se com a proclamação da independência do Brasil em relação à 

metrópole lusitana em 07 de Setembro de 1822. Tal período foi germinado a partir da mudança da família real 

portuguesa para o Brasil, como também pelos ares de transformações ocorridas na Europa. Para maiores 

informações ler: HOLANDA, Sérgio B. História geral da civilização brasileira. O Brasil monárquico: 

dispersão e unidade. Tomo III, vol. 4. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
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sua pedagogia. Martins (2007) e Martins (2008) proporcionam entender a educação adventista 

como obra missionária, sendo a educação o instrumento de difusão da filosofia adventista.  

Muito relevante é a contribuição advinda da pesquisa de Stencel (2006) que ao estudar a 

inserção e a dinâmica de expansão que caracterizou a história da educação superior adventista 

no Brasil entre 1969 e 1999, oferece ao final uma análise dos componentes extra e/ou 

intradenominacionais que atuaram como agentes facilitadores ou inibidores na efetivação do 

ideal de universidade adventista no Brasil. O estudo de Gonçalves (2009) buscando expor os 

desafios de uma instituição confessional, neste caso o Centro Universitário Adventista de São 

Paulo (UNASP) revela a perspectiva da manutenção da confessionalidade adventista que se 

apóia em uma filosofia educacional sem decréscimo dos traços fundamentais.   

  Entender o sistema educacional adventista e sua racionalidade forma a base para 

apreender as intencionalidades dos grupos dirigentes, bem como a fundamentação filosófica 

da pedagogia adventista. Para tal, a obra Redenção, Liberdade e Serviço de Suárez (2010) na 

qual são explicitados os fundamentos da pedagogia de Ellen G. White é de grande valia.  

  Não se pode negar que as escolas confessionais exerceram grande influência na 

educação brasileira. A educação católica deteve por muito tempo o controle dos sistemas e 

estabelecimentos escolares, todavia, a partir da segunda metade do século XIX a situação 

começou a mudar com a chegada das missões protestantes estadunidenses. Caracterizando-se 

fortemente pelo espírito de missão, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ao implantar-se no 

Brasil desenvolve interesse especial pela fundação de escolas como estratégia de expansão, 

formação de agentes denominacionais, como também para a manutenção identitária, uma 

típica atitude regida pelo binômio educação-evangelização. 

 Segundo dados atuais, a IASD mantém no Brasil mais de 300 unidades escolares
4
 e 

um Centro Universitário (UNASP – Centro Universitário Adventista de São Paulo), 

configurando-se em uma instituição educacional confessional no cenário nacional conforme 

explicitado na categoria de instituições privadas de ensino esboçado no artigo 20 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de Dezembro de 1996
5
 - LDBEN 9.394/96. 

 Mediante observação das matrizes curriculares dos cursos de graduação do UNASP 

percebe-se a oferta comum a todos os cursos das seguintes disciplinas: Cosmovisão Bíblico-

                                                           
4
 Além dessas unidades, a Denominação mantém colégios em regime de internato, sendo que 12 oferecem da 

Educação Básica à Pós-Graduação e um Centro Universitário. 

<http://www.educacaoadventista.org.br/mundo/>. Acesso em 12 out. 2010. 

5
 Para o documento na íntegra acesse:<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf>. 

Acesso em: 12 out. 2010. 

http://www.educacaoadventista.org.br/mundo/
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf
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Cristã, Antropologia Cristã, Fundamentos do Cristianismo, Interpretação Bíblica da História
6
. 

Como tais disciplinas são tidas como Ensino Religioso (ER) por esse sistema educacional 

confessional interessa-nos pesquisar como o ER é entendido por tal sistema de ensino, bem 

como identificar os prováveis impasses no magistério das disciplinas que compõem o Ensino 

Religioso.  

  Sendo assim, esta pesquisa visa fazer uma breve revisão histórica da gênese da IASD 

apontando para a sua chegada no Brasil, explicitar a filosofia educacional adventista, 

inventariar a constituição do sistema de educação adventista no Brasil, como também 

descrever analiticamente os prováveis impasses enfrentados no magistério do Ensino 

Religioso no Ensino Superior conforme entendido por esse sistema de ensino confessional. 

 Esta pesquisa justifica-se pela contribuição que advirá da análise da efetividade da 

função da educação de nível superior para o projeto evangelizador adventista, como também 

da explicitação da racionalidade operante da confessionalidade na instituição educacional e do 

exame do entendimento e da implementação da prática pedagógica empreendida no Ensino 

Religioso.  

 As disciplinas de Ensino Religioso ofertadas no Ensino Superior da educação 

adventista, neste caso o Centro Universitário Adventista de São Paulo são examinadas a partir 

da prática pedagógica empreendida em consonância à confessionalidade institucional, de 

modo a explicitar as dimensões das intencionalidades constituintes do projeto de educação 

superior adventista. Assim, o objeto de pesquisa delimitado consiste em caracterizar a 

confessionalidade apresentada nas disciplinas de ER ofertadas no Ensino Superior da 

educação adventista. Foi imprescindível levantar algumas questões para que a pesquisa 

alcançasse o cumprimento dos objetivos a que se propôs. São elas:  

a) O ER conforme entendido e ofertado por meio das disciplinas confessionais atua 

como instrumento de propaganda religiosa indireta?  

b) As práticas educacionais empreendidas no ambiente escolar são marcadas pela 

dialogicidade?  

c) Qual a concepção prescritiva ideológica que permeia a construção curricular?  

 Em síntese, formulamos uma sentença interrogativa que expõe o problema de 

pesquisa, que nesta pesquisa ganha os seguintes dizeres: Como se configura o Ensino 

                                                           
6
 Para ler o documento na íntegra acesse: 

<http://www.unasp.edu.br/catalogo-aluno-digital/ec-2010.pdf>. Acesso em: 12 out. 2010. 

http://www.unasp.edu.br/catalogo-aluno-digital/ec-2010.pdf/
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Religioso no Ensino Superior da educação adventista e quais os desdobramentos para a 

relação docente-discente e construção curricular?  

 O objetivo geral é caracterizar o modelo de Ensino Religioso que configura as 

disciplinas ofertadas Ensino Superior da educação adventista e evidenciar os impasses 

advindos para a relação docente-discente. Desta forma, estabelecemos como objetivos 

específicos, os seguintes: 

• Descrever brevemente a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia e sua chegada 

ao Brasil; 

• Identificar o sistema educacional adventista, explicitando a ideologia e filosofia, bem 

como a sua constituição no Brasil; 

  • Analisar os impasses identificados no magistério do Ensino Religioso no Ensino 

Superior do modelo educacional confessional; 

 A educação adventista tem sido objeto de estudos realizados por diversos 

pesquisadores e nas mais diversas perspectivas, todavia, existe uma lacuna para estudos que 

considerem o ER ofertado no Ensino Superior da educação adventista. Desta forma, 

afirmamos que esta pesquisa oferece uma análise dos impasses identificados no magistério do 

Ensino Religioso que se configura no Ensino Superior da educação adventista, o que redunda 

em material de grande importância para auxílio de futuras reflexões referentes ao ideal de ER, 

conforme tem sido apontado em sua trajetória de construção identitária como área de 

conhecimento legítima e promotora do reconhecimento da diversidade religiosa e cultural 

presente na sociedade brasileira. 

 Dada a dificuldade no estabelecimento de um sistema de classificação que seja amplo 

o suficiente na consideração de todos os elementos constitutivos da pesquisa, este trabalho 

acadêmico adota a proposta de Gil (2010) de um sistema de delineamento de pesquisa que 

―[...] leva em consideração o ambiente da pesquisa, a abordagem teórica e as técnicas de 

coleta e análise de dados‖ (GIL, 2010, p. 29). 

  Para alcançar os objetivos propostos empreendemos uma pesquisa bibliográfico-

documental. Sendo que a pesquisa bibliográfica se constituiu no estudo de livros, 

monografias, dissertações, teses, revistas, artigos, folhetos e dados eletrônicos que 

descrevessem a história da chegada do protestantismo no cenário brasileiro, para em seguida 

remontar historicamente a inserção da IASD e o seu interesse pela implantação de escolas. 
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  Interessou-nos na pesquisa bibliográfica juntar o maior número possível de literatura 

produzida acerca da filosofia educacional adventista com o recorte para apreender a 

concepção de Ensino Religioso, e como a prática pedagógica a evidencia no magistério do 

mesmo no Ensino Superior deste sistema de ensino confessional.  

 No que se refere à pesquisa documental, a mesma se constituiu na captação, leitura e 

análise interpretativa dos documentos (quer impressos e/ou eletrônicos) que normatizam e 

regulam a educação adventista de nível superior, recortando as informações que oferecessem 

subsídios no entendimento das disciplinas que constituem o Ensino Religioso, tal como 

ministrado no Ensino Superior. A pesquisa documental se pautou pela busca de fontes 

primárias. As principais fontes documentais pesquisadas regulam e normatizam as diversas 

atividades empreendidas no Centro Universitário de São Paulo, campus São Paulo. São elas: 

a) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2009-2013); b) Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI, 2011-2012), c) Diretrizes Institucionais para o Ensino Religioso nos 

Cursos Superiores do UNASP (UNASP, 034-2007), d) Declaração da Filosofia Educacional 

Adventista do Sétimo Dia (RASI, 2001), e) Guia para o Desenvolvimento do Plano Mestre de 

Desenvolvimento Espiritual (DEDSA, 2008).   

  A implementação da pesquisa documental foi permeada por uma postura 

questionadora ao se deparar com esses documentos, pois é fato que as fontes só falam 

mediante as perguntas feitas pelo pesquisador. Pois, o conhecimento que 

 

[...] o historiador vier a adquirir dependerá evidentemente daquela ou daquelas 

perguntas que ele preferir aprofundar e essa escolha, por sua vez, será diretamente 

função da sua personalidade, da orientação do seu pensamento, do nível de sua 

cultura, a filosofia geral, enfim, que lhe assegurar as suas categorias mentais e os 

seus princípios de juízo (MARROU, 1975, p. 58). 

  

  A efetivação desta pesquisa (bibliográfica, documental) permitiu-nos a 

problematização acerca da presença do Ensino Religioso no Ensino Superior do modelo 

educacional confessional, neste caso a educação adventista. Além do mais orientados por esta 

problematização buscamos identificar os prováveis impasses no magistério do ER conforme 

explicitado na concepção legal entendida e registrada documentalmente e na efetividade da 

prática pedagógica. Afinal, toda instituição educativa na sua totalidade em organização [...] 

apresenta cultura pedagógica que compreende um ideário e práticas de diversas naturezas, 

dados os fins, os atores, os conteúdos, inserida num contexto histórico (MAGALHÃES, 1999, 

p. 68). 
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 Esta pesquisa se propôs a verificar, confirmando ou não as seguintes hipóteses que 

nortearam o percurso acadêmico da mesma. São elas: a) O magistério do ER no Ensino 

Superior neste modelo educacional revela a educação como instrumento catequético; b) A 

prática pedagógica empreendida nas disciplinas tidas como ER evidencia uma ―violência‖ do 

docente em sua relação com os discentes; c) A configuração curricular do Ensino Superior da 

educação adventista evidencia uma construção prévia orientadora; 

  A relação entre educação e religião marca fortemente as raízes deste país desde a 

época de seu dito descobrimento à instituição da República (1889), modelo governamental 

vigente. É o que atesta Almeida (2000, p. 93) ao afirmar que:  

 

A história da educação brasileira está majoritariamente calcada dentro de uma 

tradição católica trazida pelos jesuítas nos tempos da colônia e afirmada pelas 

disputas entre liberais e católicos durante os primeiros cinquenta anos de República. 

  

  Antes mesmo do final do século XIX as denominações protestantes históricas ou 

tradicionais já estavam estabelecidas no Brasil configuradas no chamado protestantismo de 

missão ou conversão.  

 

Aproximadamente no período de um século, depois de 300 anos de predomínio 

quase absoluto do catolicismo, instalam-se no Brasil movimentos como a maçonaria 

(1801) e o positivismo (1881, como igreja); o anglicanismo (1835); ramos 

protestantes, como o luterano (1823), metodista (1882), episcopal (1890); religiões 

cientificistas, como o espiritismo (1865) e o esoterismo (1909), segundo relaciona 

Waldo César. Acrescenta-se, ainda, os pentecostais que chegaram em 1910 

(RAMALHO, 1976, p. 53). 

  

  Caracteristicamente marcada como protestantismo de missão, visto que considerava o 

Brasil como campo missionário devido à sua maioria populacional católica 

(SCHÜNEMANN, 2002, p. 182), a IASD tendo se instalado no Brasil estabeleceu escolas 

paroquiais de educação elementar avançando a duras provas na oferta educacional em outros 

níveis. 

  No bojo da empreitada missionária estadunidense no Brasil foi que a Educação 

Adventista chegou ao Brasil. Patrocinado por uma Igreja recém-organizada (1863)
7
,  

Huldreich F. Graf chega ao Brasil e em contato com o jovem Guilherme Stein Júnior funda a 

                                                           
7
 Oriunda do Movimento Milerita (1844), os adventista depois de um longo processo de discussões bíblicas, de 

estruturação hierárquica, situação legal, escolha do nome, finalmente se organizaram. A data áurea foi 20 a 23 de 

maio de 1863 (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 94). 
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primeira escola adventista no país, o Colégio Internacional de Curitiba, fundado em 1896 

(AZEVEDO, 2004b, p. 32). 

  De acordo com Schünemann (2009, p.78) ao longo do desenvolvimento da educação 

adventista no Brasil, a mesma passa por três períodos sendo que, o terceiro começa no ano de 

1971 e chega aos nossos dias. Neste período, o sistema educacional afirma-se na legalidade 

com foco em tornar-se visível na sociedade crescendo em número de escolas e atraindo 

discentes não-adventistas.  

  Para Stencel (2006, p. 164), a história da inserção e desenvolvimento da educação 

adventista no Brasil demonstra uma real tardança no estabelecimento de instituições de 

Ensino Superior, reportando ao ano de 1960 com a implantação do curso de Enfermagem no 

Instituto Adventista de Ensino (IAE) localizado em São Paulo.  

  A data de 26 de Maio de 1996 é considerada histórica para a expansão universitária 

adventista, quando, segundo Gross (1999b, p. 31) foi encaminhado ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE) o pedido de autorização de 21 cursos de Ensino Superior. Esta iniciativa 

motivou em um segundo momento a organização do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no artigo 12 do Decreto Lei 

2.306/97
8
.   

   Desde o inicio as instituições educacionais adventistas foram marcadas pela oferta de 

educação centralizada nos valores do Cristianismo e orientada pela cosmovisão bíblico-cristã. 

Também indicamos que a mesma se apresenta como instrumento de propaganda religiosa, ou 

mesmo de doutrinação com vistas à conversão de adeptos, por isso que, desde os primórdios a 

Bíblia e as doutrinas adventistas tem lugar de prestígio garantido no currículo escolar nos 

mais diversos níveis de ensino. Isto contribuiu para que o sistema educacional adventista ao 

ofertar educação religiosa buscasse fundamentar-se em algumas legislações
9
 a fim de 

                                                           
8
 Para ler o Decreto Lei nº2.306 de 19 de Agosto de 1997 na íntegra acesse: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/D2306.htm>. Acesso em: 12 Out. de 2010. Revogado pelo Decreto nº 

5.773 de 2006. Para ler acesse:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm>. Acesso em: 12 out. 2010. 

9
 No quesito legalidade, o Ensino Religioso mesmo garantido nas diversas legislações tem somente a partir dos 

anos da década de 1970 com experiências regionais a busca pela viabilização de uma nova proposta para o 

mesmo, que veio a concretizar-se por ocasião da nova Constituição e na redação da LDBEN de 1996, ou seja, 

Lei nº 9.394/96. Tendo no ano de 1997 a aprovação da redação final do Art. 33 da LDBEN (Lei nº 9.475/97), na 

qual respeitava-se a pluralidade focando os fundamentos da religiosidade e seus valores como aspectos a serem 

trabalhos no Ensino Religioso. É, portanto, na resolução nº 02/1998 que o Conselho Nacional de Educação 

reconheceu o Ensino Religioso como área de conhecimento, portanto, pertinente ao currículo do ensino 

fundamental. Conforme sinalizado pelo Documento Final da Conferência Nacional de Educação 

(CONAE/2010), ao tratar da Educação Religiosa sob a temática ―Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/D2306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
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legitimar a oferta, no entanto, no que se refere ao ER no Ensino Superior tais legislações são 

poucas e esparsas.  

 À medida que, os estabelecimentos educacionais são regulamentados pelas legislações 

vigentes compete-nos questionar como o ER é ministrado no modelo educacional 

confessional, verificando os prováveis impasses no magistério das disciplinas tidas como 

Ensino Religioso para estudantes de Ensino Superior. Afinal entre o ideal legal e a efetivação 

da prática pedagógica pode haver discrepâncias significativas.  

 

De todo modo, os princípios constitucionais e legais obrigam todos os educadores a 

se pautar pelo respeito às diferenças religiosas, pelo respeito ao sentimento religioso 

e à liberdade de consciência, de crença, de expressão e de culto, reconhecida a 

igualdade e dignidade de toda pessoa humana. Tais princípios conduzem à crítica 

todas as formas que discriminem ou pervertam esta dignidade inalienável dos seres 

humanos. (CURY, 2004, p. 190).  

       

  No decorrer desta pesquisa, no campo do referencial teórico firmarmos um diálogo 

constante com literatura sobre o Protestantismo no Brasil no século XIX e XX. Mesmo 

percebendo que tal literatura tende a ser institucional e eclesiástica, Vieira (1980) indica 

algumas obras que são clássicas na história do protestantismo brasileiro, são elas: Religiões 

Acatholicas de José Carlos Rodrigues (1900); O Protestantismo Brasileiro de Emile G. 

Léonard (1963); Protestantismo e Cultura Brasileira de  Boanerges Ribeiro (1981). 

Acrescentamos a estas, as seguintes: O Celeste Porvir de Antônio Gouvêa Mendonça (2008); 

Introdução ao Protestantismo no Brasil de Antônio Gouvêa Mendonça e Prócoro Velasques 

Filho (1990); História Documental do Protestantismo no Brasil de Duncan Alexander Reily 

(1984). Sem dúvida, Mendonça (2004, 2008) é basilar para compreender o protestantismo e 

suas configurações, bem como assimilar as diversas nuances que relacionam a IASD ao 

protestantismo, de modo peculiar ao protestantismo de missão ou conversão.  

  Para entender a influência orientadora de Ellen G. White na história da IASD 

recorremos às categorias analíticas de Weber (1999, 2002), a saber: carisma, profeta e 

dominação carismática. O processo de institucionalização que permeou o desenvolvimento da 

IASD foi perscrutar a partir das considerações de Passos (2006).  

                                                                                                                                                                                     
Diversidade e Igualdade‖ Eixo VI, o mesmo aponta para a inserção dos estudos a respeito da diversidade 

cultural-religiosa no currículo das licenciaturas. Documento disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/conae/documento_referencia.pdf>. Acesso em: 12 out. 2012. 

 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/conae/documento_referencia.pdf
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 É importante relevar as obras de alguns autores que se ocuparam na pesquisa acerca 

das marcas do protestantismo na educação brasileira. São obras com as quais também 

mantivemos diálogo. Dentre estas citamos as seguintes obras e autores: Protestantismo e 

educação brasileira de Osvaldo Henrique Hack (2000); Prática educativa e sociedade de 

Jether Pereira Ramalho (1976); Hegemonia Norte Americana e Educação Protestante no 

Brasil de Peri Mesquida (1994); Colégios Americanos de confissão protestante na Província 

de São Paulo de Maria L. S. H. Barbanti (1977). Na perspectiva por apreender as 

configurações inerentes e as intencionalidades subjacentes a um sistema educacional, será de 

grande valia os apontamentos de Bourdieu (2009), principalmente quando tal autor relaciona 

sistema de ensino a sistema de pensamento. 

  Ao abordar o modelo educacional confessional adventista com recorte para o Ensino 

Superior, esta pesquisa apresenta a proposta no estabelecimento de pautas com os estudos 

empreendidos pelos seguintes autores e obras: TIMM, Alberto R. (Org). A Educação 

Adventista no Brasil (2004); SCHULZ, A. Educação Superior protestante no Brasil (2003); 

ARAÚJO, W.P. Instituto Adventista de Ensino (1979); VASSELAI C. As universidades 

confessionais no Ensino Superior brasileiro (Dissertação de Mestrado) (2000); STENCEL R. 

História da Educação Superior Adventista (Tese de Doutorado) (2006) e GREENLEAF, F. 

Historia de la Educación Adventista (2010).  

 A abordagem acerca da Filosofia Educacional Adventista e Pedagogia Adventista é 

melhor explicitada através da análise das obras referentes à temática. Cito algumas: SILVA, 

M. Pedagogia Adventista, Modernidade e Pós-Modernidade (Tese de Doutorado) (2001); 

KNIGHT, George R. Filosofia & Educação (2010c); KNIGHT, George R . Mitos na 

Educação Adventista (2010) e UNGLAUB, Eliel. A Prática da Pedagogia Adventista em sala 

de aula (2005).  

  No avanço desta pesquisa acerca do Ensino Religioso no Ensino Superior da educação 

adventista, foi oportuno verificar as práticas pedagógicas engendradas nas relações 

pedagógicas dessa disciplina. Afinal, segundo Veiga (1992, p. 16) prática pedagógica é ―uma 

prática social orientada por objetivos, finalidades, conhecimentos, e inserida no contexto da 

prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social‖.  

  Como já referido acima, a instituição educacional pesquisada oferece seis disciplinas 

comuns a todos os cursos universitários denominando-as de Ensino Religioso. A leitura dos 

objetivos propostos nas ementas dessas disciplinas ofereceu-nos elementos para a 
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compreensão do currículo em ação no Ensino Superior da educação adventista, de modo que 

foi imprescindível fazermos uma apropriação tópica (CATANI; CATANI; PEREIRA, 2001) 

fundamentada nas análises teóricas empreendidas por Apple (2006), Goodson (2008) e Silva 

(2004).  

  Sabe-se de fato que, a teoria ao descrever o objeto de seu estudo está 

irremediavelmente implicada na sua produção, assim sendo o ―objeto que a teoria 

supostamente descreve é, efetivamente, um produto de sua criação.‖ (SILVA, 2004, p. 11). 

Deste modo, o que denomina-se como currículo em ação é  

 

[...] entendido e trabalhado como o conjunto das aprendizagens vivenciadas pelos 

alunos, planejadas ou não pela escola, mas sob a responsabilidade desta ao longo de 

sua trajetória escolar (GERALDI, 1994, p. 117). 

   

  Nesta pesquisa superamos a concepção hegemônica de currículo, a fim de consolidar e 

explicitar o currículo como de fato ocorre na sala de aula por meio da detecção de saberes e 

conhecimentos, concepções e ideologias subjacentes que circulam no ambiente escolar, neste 

caso o Ensino Superior do sistema educacional adventista. Esta teoria enquadra-se na grande 

categoria de Teorias Pós-Críticas, na qual o conceito de subjetividade é fundamental, e para 

tanto foi indispensável o aporte da obra Ideologia e currículo de Michael W. Apple.  

  Nesta direção, Silva (2004, p. 46) indica de forma sintetizada a linha de análise 

empreendia por Apple (2006), assim afirma que: 

 

Na análise de Apple, a preocupação não é com a validade epistemológica do 

conhecimento corporificado no currículo. A questão não é o saber qual 

conhecimento é verdadeiro, mas qual conhecimento é considerado verdadeiro. A 

preocupação é com as formas pelas quais certos conhecimentos são considerados 

como legítimos, em detrimentos de outros, vistos como ilegítimos. (SILVA, 2004, p. 

46). 

  

  É, por meio de uma atitude despolitizada que considere a escola como instituição, as 

formas do conhecimento e o próprio educador, que o pesquisador pode indicar que no 

ambiente escolar existe uma agregação de significados e práticas que veiculados pelos 

programas, conteúdos, métodos e relações pedagógicas evidenciam que 

 

[...] o conhecimento agora presente nas escolas já é uma escolha feita a partir de um 

universo muito maior de conhecimentos e princípios sociais disponíveis. É uma 
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forma de capital cultural que vem de alguma parte, que frequentemente reflete as 

perspectivas e crenças de segmentos [...] (APPLE, 2006, p. 42).  

 

 Recorremos majoritariamente a Passos (2007) e Soares (2010) a fim de entender os 

diversos modelos de ER que se constituíram ao longo da história do Brasil e decodificar o 

modelo que emoldura o ER no nível universitário adventista. Além do mais apontamos a 

contribuição das Ciências da Religião para o estudo do fenômeno religioso, bem como seus 

subsídios para a formação docente para o Ensino Religioso. A obra de Passos (2007) acerca 

do ER é marcada pela busca de uma proposta em meio a diversidade de práticas do ER e nela 

há a constatação de três modelos (modelo catequético, modelo teológico e modelo das 

Ciências da Religião) que pretendem remeter para as concepções e práticas dessa disciplina.  

 

Cada modelo expressa também um objetivo, revela os sujeitos responsáveis por sua 

gestão e execução e pode esconder certos riscos, como em toda prática pedagógica 

(PASSOS, 2007, p. 55).   

  

  Ao empreender a discussão referente à crise de dois paradigmas – aristotélico-tomista 

(do Estado religioso) e o cartesiano-galileu (do Estado Civil), Cordeiro (2008) aponta na 

direção de que tal crise atinge a Educação e, portanto, o Ensino Religioso. A emergência de 

um novo paradigma, ainda que não visualizado em totalidade, mas caracterizado na realidade 

orienta indicações de que tal disciplina precisa levar em conta, sendo elas: 

―interdisciplinaridade, visão de globalidade, educação sem discriminação, cultivo dos valores 

humanos, participação e abertura religiosa‖ (CORDEIRO, 2008, p. 30-32). 

 Ao observarmos a prática pedagógica empreendida no magistério do ER no Ensino 

Superior do modelo educacional confessional adventista percebemos que a mesma evidencia 

de forma sutil e camuflada uma certa violência, posto que é inegável indicar que ―[...] a 

transmissão pela escola da cultura escolar (conteúdos, programas, métodos de trabalho e de 

avaliação, relações pedagógicas, práticas lingüísticas), [...] revela uma violência 

(VASCONCELOS, 2002, p. 80,81). Afinal,  

 

Nem sempre a violência se apresenta como um ato, como uma relação, como um 

fato, que possua estrutura facilmente identificável. [...] o ato violento se insinua, 

frequentemente, como um ato natural, cuja essência passa despercebida. Perceber 

um ato como violento demanda do homem um esforço para superar sua aparência de 

ato rotineiro, natural e como que inscrito na ordem das coisas. (ODALIA, 1993, p. 

22, 23) 
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  Na tentativa para identificar a violência configurada na prática pedagógica fica 

perceptível que a mesma passa pela homogeneização das diferenças (BONETI, 2011), por 

isso que convém fazer uso do termo violência simbólica conforme definido por Bourdieu e 

Passeron (2008) quando em sua análise das instituições de ensino constatam a existência de 

uma violência inerente e inevitável da educação, já que a mesma reproduz a cultura de algum 

grupo, suas significações, representações e convenções.  

 

A definição de Bourdieu sobre a situação de ―violência simbólica‖, ou seja, o 

desprezo da cultura popular e a interiorização da expressão cultural de um grupo 

mais poderoso [...], faz com esses percam sua identidade pessoal e suas referências, 

tornando-se assim fracos, inseguros e mais sujeitos à dominação que sofrem na 

própria sociedade. (STIVAL; FORTUNATO, 2008, p. 12004). 

  

             Esta pesquisa é composta por quatro capítulos, o que se revelou como a melhor forma 

no sentido de abordar eficientemente o objeto estudo nas múltiplas facetas em que se 

apresenta. O primeiro capítulo remonta pontos históricos da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

com um recuo ao país berço de seu nascimento, revelando a atuação da profetisa no meio 

denominacional para de imediato considerar a história da chegada da IASD ao Brasil e sua 

relação com o protestantismo, além de demonstrar a progressiva institucionalização que 

marcou o seu percurso histórico eclesiástico.  

A proposta do segundo capítulo é identificar e caracterizar a história do surgimento do 

sistema educacional adventista, apontando a influência de Ellen G. White na explicitação das 

diretrizes formativas para as instituições escolares, além de inventariar algumas apropriações 

de ideias educacionais contemporâneas aos pioneiros da IASD que foram incorporadas à obra 

educacional adventista. O capítulo apresenta a educação protestante no Brasil e como esta se 

estabeleceu no país, posto que por ocasião de sua inserção encontrou condições histórico-

sócio-políticas que figurantes na segunda metade do século XIX contribuíram para seu êxito. 

No capítulo ainda é possível rastrear e apontar as estratégias empreendidas pela Denominação 

em sua oferta educacional às comunidades alemãs, como também a opção pelo estado de São 

Paulo para base de seu crescimento.  

A intenção norteadora do terceiro capítulo é explicitar a filosofia e ideologia que 

regem o sistema educacional adventista e que se constituem nos principais marcos da 

pedagogia defendida e praticada pela IASD.  Para tanto, é imprescindível apontar os marcos 

históricos da educação no Brasil e sua efetiva busca pela formação do obreiro, ou seja, o 

agente da causa adventista.  
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O capítulo quatro apresenta as análises referentes às práticas pedagógicas 

empreendidas no magistério do ER desta instituição, e, portanto, são indispensáveis as 

informações advindas da análise documental de fontes primárias. Neste capítulo tornarmos 

conhecidos os conteúdos e estratégias que compõem o ambiente pesquisado. Todavia, a tônica 

do capítulo é a busca por compreender a configuração do Ensino Religioso no Ensino 

Superior da educação adventista identificando os desdobramentos para a relação docente-

discente, além de evidenciar a marca da estruturação curricular. No capítulo apresentamos a 

descrição e análise dos impasses identificados que compõem a problematização e as hipóteses 

levantadas na fase inicial deste trabalho.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A religião existe como um sistema de significados, ritos, normas e papéis que 

pretende oferecer um caminho de salvação para seus adeptos. Ela forma um sistema 

social que se aprofunda como organização na medida de sua maior ou menor 

racionalização (PASSOS, 2006, p. 13). 
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A GÊNESE DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA NOS EUA 

Do Movimento Milerita a Igreja 

  

 Este capítulo pretende indicar o percurso histórico da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

desde seu dito início, relevando alguns momentos na história institucional da Denominação. 

Para isso será inevitável relacioná-la com o movimento milerita norte-americano, como 

também com os múltiplos contextos que criaram as condições de sua gestação. De antemão, é 

conveniente apontar que a abordagem acerca da influência da profetisa Ellen G. White tem 

nestas páginas uma compreensão balizada pelo conceito de dominação carismática. Para 

tanto, Weber (1999, 2002) é mola mestra.  

 A inserção da IASD em terras brasileiras é constituinte do espectro maior da 

empreitada estadunidense no Brasil, que tendo feito da Europa solo fértil para evangelização 

desembarca em solo brasileiro nas correntes imigratórias européias. Somente fundamentado 

em uma compreensão densamente elaborada é que tornou-se inteligível a relação da inserção 

da IASD no continente sul-americano nas tramas da chegada do Protestantismo. Nesta 

perspectiva, Mendonça (2004, 2008) é o lastro para esta abordagem. Por sua vez, a 

compreensão acerca do processo de institucionalização denominacional que permeia a 

inserção e o desenvolvimento da IASD nestas terras é subjacentemente tecido com base nas 

considerações de Passos (2006).  

Para compreendermos as origens da IASD tornou-se importante considerar a 

conjuntura histórica que contribuiu para o seu surgimento, para na mesma direção apontar que 

a inserção da IASD no Brasil manteve amplas e imbricadas relações com diversos fatores 

sócio-históricos que por sua vez atuaram como condicionantes. 

 Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam que suas raízes remontam a tempos 

longínquos. É, portanto no movimento milerita das décadas de 1830 e 1840 que são lançadas 

as bases para o surgimento e organização da Denominação. O Movimento Milerita foi um 

movimento religioso interconfessional norte-americano que teve em Guillherme Miller (1782-

1849) o grande líder das pregações proféticas com ênfase no segundo advento de Jesus Cristo 

a terra.  

 O historiador Latourette (1941), ao observar os fenômenos históricos na Europa e nos 

EUA durante a primeira metade do século XIX enfatiza que alguns condicionantes 

contribuíram para a formação e expansão de movimentos religiosos na América do Norte. 
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Dentre estes, há que se destacar os seguintes: a) Revolução Industrial, b) crescimento do 

nacionalismo, c) desenvolvimento do método científico. 

  Diversas características apresentavam-se como fatores integrantes e decisivos para o 

surgimento de movimentos religiosos no território dos EUA. Todavia, deve-se ter em conta 

que o período de 1800 a 1837 apresentou-se marcadamente assinalado por reavivamentos 

religiosos orientados por estudos hermenêuticos, cujos conteúdos escatológicos das profecias 

bíblicas dos livros de Daniel e Apocalipse compunham o núcleo. Damsteegt (1977, p.13) ao 

descrever o período acima assinalado afirma que: 

 

[...] durante a primeira parte do século 19 houve entre os cristãos evangélicos uma 

crescente ênfase no estudo de passagens bíblicas alusivas ao Segundo Advento – a 

parousia. Primeiro, a ênfase escatológica, a qual foi estimulada pelos eventos da 

Revolução Francesa, ocorrida na Europa; posteriormente na América. Muitos ao 

participarem desses estudos tornaram-se convencidos de que o retorno de Cristo e o 

Dia do Juízo eram iminentes e inaugurariam o milênio – uma visão designada como 

prémilenialismo. 

 

Durante os anos da década de 1830 e tendo apogeu no ano de 1844 figurou 

vigorosamente o movimento milerita
10

 na América do Norte. Inserido em um contexto de 

movimentos messiânicos do século XIX, tal movimento floresceu em uma época de especial 

união do espírito revivalista e democrático, característicos da mentalidade americana, 

especialmente evidentes nesta época.  

Na obra The Rise of Adventism, Gaustad (1975, p.15) ao descrever o ambiente 

religioso em que foi gestado o movimento milerita afirma que, ―[...] revivalistas e 

milenialistas, comunitários e utopistas, espiritualistas e prognosticadores, celibatários e 

polígamos, perfeccionistas e transcendentalistas [...]‖ compunham o cenário que 

anteriormente era dominado pelas organizações religiosas convencionais.  

O movimento milerita, além de mostrar inconformismo com as associações religiosas 

já estabelecidas apresentava algumas características gerais, aqui assinaladas. São elas: a) 

reivindicação de certa primazia de iluminação interior e do Espírito Santo; b) pregação que 

enfatizava o aspecto não conclusivo da Revelação; c) propugnação da realização da Igreja no 

mundo alheia aos poderes estabelecidos (QUEIROZ, 1965, p. 92). 

                                                           
10

 Teve a liderança de Guilherme Miller (1782-1849) que depois de intenso estudo da Bíblia e interpretação 

peculiar de textos proféticos anunciou a volta de Jesus para uma época marcada, entre a primavera de 1843 e a 

primavera de 1844 (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009). Para um breve resumo acessar: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Miller>. Acesso em: 01 ago. 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Miller
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Os primórdios do movimento milerita nos EUA indicam que o contexto histórico-

religioso prevalescente ofertou as bases para este movimento marcadamente inter-

confessional. Nesta direção Knight (2000, p. 10) indica que: 

 

[...] crenças deístas tornaram-se populares tanto na Europa como na América do 

Norte durante a última metade do século 18, mas as atrocidades e excessos da 

Revolução Francesa, na década de 1790, levaram muitos a duvidar de que a razão 

humana fosse base suficiente para a vida civilizada. O resultado foi o abandono 

generalizado do deísmo e o retorno de muitas pessoas ao cristianismo durante as 

duas primeiras décadas do século 19.  

   

  A história atesta que por esta época surgiu nos EUA o que veio a ser denominado de 

Segundo Grande Despertamento (1790-1840)
11

, de modo que no protagonismo do movimento 

destacavam-se diversas denominações religiosas: os Batistas, Metodistas, Presbiterianos e 

Congregacionalistas. Assim que, este movimento constituiu-se numa reação do povo 

americano à filosofia preconizada pelo iluminismo americano (HANDY, 1984). 

 A respeito da maneira como se constituiu o movimento milerita nas décadas de 1830 e 

1840, e como outras personalidades além de Guilherme Miller contribuíram para a expansão 

do movimento, Timm (2002, p. 17, 18) indica que: 

 

Em agosto de 1831, após estudar as Escrituras por quinze anos, Miller apresentou 

sua primeira conferência pública sobre o segundo advento em Dresden, Nova York. 

Essas palestras foram o ponto inicial de uma atarefada carreira de pregador 

itinerante. Inicialmente Miller permaneceu como pregador solitário cuja mensagem 

profética restringia-se às pequenas cidades e comunidades rurais do Estado de Nova 

York, Nova Inglaterra e Leste do Canadá. Sua influência começou a aumentar, 

contudo, no final da década de 1830, quando outros ministros começaram a unir-se a 

Miller na propagação da esperança do advento. Indivíduos como o conexionista 

cristão Joshua V. Himes (1805-1895), o metodista Josiah Litch (1809-1886) e o 

presbiteriano/congregacionalista Charles Fitch (1805-1844) desempenharam um 

papel crucial em transformar o milerismo em um dos movimentos mais influentes da 

América do Norte, em meados do século XIX. 

    

  Assim sendo, convém afirmar que o milerismo nasceu em circunstâncias especiais, nas 

quais o mundo apresentava-se dominado e agitado pela religião, bem como por idéias 

marcadamente religiosas. Em síntese, afirma-se que a religião constituía um fenômeno 

dinâmico e crescente nos EUA e o movimento milerita se ajustou a tais realidades neste 

espectro de dinamismo expansionista. Referente ao despertar religioso que caracterizou tal 

                                                           
11

 De acordo com os estudiosos, este movimento reformador irrompeu nos EUA resultante de despertamentos 

regionais. Espalhou-se pelo território americano atingindo tanto zonas urbanas quanto rurais, tendo nas reuniões 

campais evangelísticas de reavivamento da fé a sua mola propulsora. Para mais detalhes, acessar: 

<http://www.mackenzie.br/7080.html>. Acesso em: 19 mar. 2012.  

http://www.mackenzie.br/7080.html
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época, Hobsbawn (2006, p. 317) faz alguns apontamentos sobre o desenvolvimento do 

movimento milerita, evidenciando que: 

 

[...] entre os muitos pobres, ou entre os muitos abalados, é que a rejeição original ao 

mundo existente continuou. Mas era muitas vezes uma primitiva rejeição 

revolucionária, que tomava a forma de uma predição milenar do fim do mundo, e 

que as aflições do período pós-napoleônico pareciam (em linha com o apocalipse) 

antecipar. William Miller, fundador dos adventistas do sétimo dia nos Estados 

Unidos, predisse-o para 1843 e 1844, época em que já contava com 50 mil 

seguidores e com respaldo de 3 mil pregadores. Nas áreas em que o pequeno 

comércio e o pequeno trabalho camponês individual se achavam sob o impacto 

imediato do crescimento de uma dinâmica economia capitalista, como no estado de 

Nova York, este fermento milenar era particularmente poderoso. 

   

  O movimento milerita emergiu como produto de um processo de regeneração 

espiritual e intelectual que marcou a vida cristã estadunidense. Teve um tripé orientador, a 

saber: pietismo, reavivalismo e milenialismo. Em síntese, tais fenômenos religiosos são 

descritos da seguinte maneira: 

 

[...] O milenialismo dá forma específica ao sonho pietista de antever a Nova 

Jerusalém e prover o tempo cósmico para sua construção e cumprimento. Pietismo, 

então guia a vida do converso neste mundo na preparação para a vida com Deus na 

Cidade Celestial (ROWE, 1987, p. 69). 

   

  A natureza do movimento milerita como fenômeno religioso indica que as crenças e 

doutrinas apresentavam-se singularmente imbricadas em uma lógica de ortodoxia, cujo 

avivamento era a representação tácita do reavivalismo. Para tanto, Cross (1950, p. 321) afirma 

que os mileritas  

 

[...] não podem ser repudiados como fazendeiros ignorantes, libertários de fronteiras, 

vítimas empobrecidas das mudanças econômicas, ou seguidores hipnotizados de um 

maníaco, os quais se tornaram proeminentes meramente por uma coincidência 

singular, quando o Protestantismo Americano chegou a um ponto de sustentar 

crenças comuns. Sua doutrina era a lógica absoluta da ortodoxia fundamentalista, 

como o perfeccionismo era o extremo do reavivalismo. 

   

  Com o desapontamento vivido em 1844 advindo da frustração do não retorno de Jesus, 

no interior de um dos grupos remanescentes do movimento milerita foram lançadas as bases 

ideológicas que culminaram posteriormente na sistematização de crenças e consequente 

organização institucional de uma Denominação religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia 

(TARLING, 1981). 
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De acordo com Knight (1993), ao referir-se ao movimento milerita afirma que o 

mesmo foi um movimento religioso marcadamente interconfessional e o não cumprimento das 

predições de Miller culminaram na multiplicidade de interpretações referentes ao advento de 

Jesus. As diferenças doutrinárias contribuíram para separar os seguidores de Miller, o que fez 

surgir pelo menos quatro grupos. Um deles que ficou conhecido como os adventistas do 

―Sábado e da Porta Fechada‖
12

 foi o grupo que gestou a IASD (DOUGLASS, 2001, p.50). 

Eliade et al (1987, v. 13, p.180) resume de forma elucidativa as informações referentes 

ao surgimento e as características fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao 

afirmar que: 

 

[...] os adventistas desenvolveram-se como um movimento do século 19 marcado 

pelo milenarismo, biblicismo, restauracionismo e legalismo. Sua ênfase no Velho 

Testamento, sua imagem de ―pessoas escolhidas‖, a valorização do sábado e sua 

sensação de destino cósmico indicam a influência do puritanismo americano do 

século 18, ao mesmo tempo em que a preocupação da IASD para com a liberdade 

religiosa e adoção de reformas médicas e educacionais revelaram ser um produto do 

despertamento religioso antes da Guerra Civil
13

.  

 

De certo, em pouco tempo houve uma rápida transição da instabilidade pós-milerita 

para o estabelecimento de uma organização estável e uniforme alcançada pela IASD em seus 

primórdios. Segundo Douglas (2001, p. 183), dentre as razões elencadas para o fenômeno de 

expansão adventista, podemos destacar o desenvolvimento advindo de interesse adicional pela 

educação, regime alimentar, cuidado médico e liberdade religiosa. O interesse por instituições 

para-eclesiásticas favoreceu o avanço da Denominação, tanto do ponto de vista ideológico 

quanto institucional.  

Alguns estudiosos apontam fatores ideológicos e institucionais que moveram o grupo 

remanescente do movimento milerita ao denominacionalismo adventista. Neste sentido, de 

acordo com Wilson (1973, p. 17) cinco fatores podem ser elencados como constituintes das 

determinações para o desenvolvimento da Denominação adventista, são eles: 

                                                           
12

 O grupo que originou a IASD apresentava três núcleos principais, sendo eles: a) estudo acerca do Santuário; b) 

estudo referente ao dia de santificação (sábado) e c) aceitação do dom profético de Ellen G. White. Para maiores 

detalhes ver: TIMM, Albert R. O santuário e as três mensagens angélicas. Fatores integrativos no 

desenvolvimento das doutrinas adventistas. 4ª ed. Engenheiro Coelho, SP: UNASPRESS, 2002. 

13
 Também conhecida como Guerra da Secessão, esta guerra irrompeu em 12 de Abril de 1861 nos Estados 

Unidos da América durante quatro anos. Consistiu numa batalha sangrenta entre o Norte burguês industrial e o 

Sul aristocrata. Vários foram os fatores que contribuíram para guerra, todavia, há que se destacar a escravidão, 

posto que os Estados sulistas defendessem a continuidade da escravidão, enquanto os Estados nortistas (maioria) 

eram favoráveis à abolição. Para informações adicionais acessar: 

<http://educacao.uol.com.br/historia/guerra-de-secessao-origens.jhtm>. Acesso em: 19 mar. 2012. 

http://educacao.uol.com.br/historia/guerra-de-secessao-origens.jhtm
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Primeiro, o movimento não emergiu simplesmente como um corpo adventista 

separado, ao contrário, surgiu no desapontamento concernente ao advento e após a 

reformulação de idéias; segundo, desde o seu início, o milenarismo foi uma dentre as 

diversas inquietações, enquanto o grupo não pregava apenas o advento, mas as 

condições para ele; terceiro, essas condições foram validadas pela divina inspiração, 

pela qual o grupo adquiriu uma fonte independente de inspiração, além das 

Escrituras, a qual possibilitou um pronto desenvolvimento distante do estrito 

revolucionismo; quarto, o movimento estabeleceu um ministério profissional que 

abriu o caminho para outras agências especializadas as quais estavam livres de suas 

origens igualitárias; quinto, a crescente preocupação quanto a educação, dieta, 

cuidado médico, liberdade religiosa e o sabatarianismo contribuíram para o avanço 

de sua denominacionalização, ambos ideologicamente e institucionalmente. 

 

Por sua vez, Prestes Filho (2006, p. 32) tendo discorrido sobre os primórdios da IASD, 

assinala que: 

 

A IASD possui em seu nome duas marcas do movimento: sua ênfase escatológica, 

que ensina o fim da história por meio da segunda vinda de Jesus a Terra, e a guarda 

do sétimo dia da semana, como repouso instituído por Deus. A ênfase escatológica 

tem mantido sua singularidade, não porque seja a única a manter a crença nas 

profecias bíblicas, mas essencialmente porque tem toda sua estrutura ideológica 

centrada num ideal profético. 

 

 Em 1863 houve a organização da IASD, que nesta ocasião contava com cerca de 

3.500 membros, já em 2009 a membresia era estimada em mais de 16 milhões
14

 espalhada ao 

redor do mundo. A IASD desenvolveu um sistema de crenças
15

 formado de doutrinas comuns 

ao Cristianismo, ensinos mantidos por alguns segmentos conservadores, como também por 

outros que lhe são particulares. Diz Nunes (1999, p. 56), que a IASD ―[...] ensina verdades 

que lhe são distintas (santuário, juízo investigativo, a manifestação do espírito de profecia na 

vida e obra de Ellen G. White, o selo de Deus, a marca da besta e a tríplice mensagem 

angélica)‖. 

 A organização e o desenvolvimento institucional adventista encontram-se 

inseparavelmente integrados à incontestável força orientadora de Ellen G. White. Por sua 

influência advinda de orientações proféticas, o pequeno grupo remanescente do movimento 

milerita tornou-se uma igreja de expansão mundial, cuja atuação missionária apóia-se em uma 

tecitura organizada por diversas instituições. Acerca dessa intrincada relação, Douglas (2001, 

p. 182) afirma que: ―O ministério de Ellen White e o surgimento da Igreja Adventista do 
                                                           
14

 Para relatório detalhado acesse:<http://www.adventistarchives.org/docs/ASR/ASR2009.pdf>. Acesso em: 10 

jun. 2011.  

15
 Para informações acerca de todas as doutrinas adventistas acesse: 

<http://www.apac.org.br/nistocremos.html>. Acesso em: 10 jun. 2011. 

http://www.adventistarchives.org/docs/ASR/ASR2009.pdf
http://www.apac.org.br/nistocremos.html
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Sétimo Dia são inseparáveis. Tentar entender um sem o outro tornaria ambos ininteligíveis e 

inexplicáveis‖. 

Atentos à importância de Ellen G. White para a IASD é conveniente no próximo 

tópico apresentar esta personagem, de modo que torne possível à nossa compreensão a força 

estruturante de sua influência para o surgimento e consequente desenvolvimento da IASD, 

como também a sua institucionalização.  

 

1.1 Ellen G. White e a Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 

Embora a maior parte das crenças da IASD reafirme as bases cristãs
16

, há crenças 

diferenciadoras, são elas: a) O Grande Conflito; b) O Dom de Profecia; c) O Sábado; d) O 

Ministério de Cristo no Santuário Celestial; e) Morte e Ressurreição. Todavia, a doutrina do 

Dom profético parece ser fundamental para a IASD, visto que os adventistas acreditam que 

―[...] é uma característica da Igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. 

White‖ (NISTO CREMOS, 2003, p. 276). Desta forma, ela é considerada a mensageira do 

Senhor e seus escritos constituem uma contínua fonte de autoridade. 

  Partindo de sistematização e leitura de literatura denominacional é conveniente 

explicitar (mesmo que brevemente) o lugar que ocupa Ellen G. White na manutenção 

identitária denominacional, de modo a confirmar o contínuo avivamento (não unânime) de sua 

influência nos ditames organizacionais da Denominação em sua institucionalização, expansão 

e obra mundial. 

 Sendo que tal Denominação credita a Ellen G. White o título de profetisa desta Igreja, 

torna-se substancial entender sua influência à luz das reflexões de Weber (1999; 2002) com 

referência às categorias profeta, carisma e dominação carismática.  

 A palavra profeta em sua raiz hebraica nabi significa a ação de proclamar e gritar 

(FONSATI, 2002). Já no grego, o termo é prophetes indica a idéia de mensageiro. Segundo 

Coenen e Brown (2000, vol. 2, p. 1877) é um ―[...] substantivo composto da raiz -phe-, 

‗dizer‘, ‗proclamar‘, que sempre tem uma conotação religiosa, e o prefixo -pro-, um advérbio 

de tempo que tem significado de ‗antes‘, ‗de antemão‘‖. Weber (1999, p. 303), por sua vez, 

afirma que o profeta é portador de um carisma que em juízo de sua missão anuncia uma 

                                                           
16

 Essa percepção pode ser adquirida  pela comparação com obras conhecidas: AULÉN, Gustav. A fé cristã. São 

Paulo: ASTE, 2002; STRONG, Augustus H. Teologia sistemática. Vols. 1 e 2. São Paulo: Hagnos, 2003; 

GRUDEM, Wayne. Manual de doutrinas cristãs: teologia sistemática ao alcance de todos. São Paulo: Vida, 

2005. 
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doutrina ou mandato divino, pois que diferente do mago ―[...] anuncia revelações substanciais 

e que a substância de sua missão não consiste em magia, mas em doutrina ou mandamento‖. 

A definição explicativa de carisma que perpassa a obra weberiana aparece com as seguintes 

palavras: 

 

Denominamos ―carisma‖ uma qualidade pessoal considerada extracotidiana (na 

origem magicamente condicionada, no caso dos profetas quanto dos sábios 

curandeiros ou jurídico, chefes de caçadores e heróis de guerra) e em virtude da qual 

se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos ou, 

pelo menos, extracotidianos específicos ou então se a toma como enviada por Deus 

[...] (WEBER, 1999, v. 1, p. 158, 159). 

   

  É importante observar que devido a amplas divisões e espantosos fanatismos surgidos 

entre os remanescentes mileritas, os fenômenos carismáticos, tais como visões e transes 

deviam ser rejeitados. A efusão de predições, visões, sonhos ou revelações particulares fez 

com que fosse aprovada na conferência de Nova York de maio de 1845 a seguinte resolução: 

 

Resolvido, que não confiamos em quaisquer novas mensagens, visões, sonhos, 

línguas, milagres, dons excepcionais, revelações, impressões, discernimento de 

espírito ou ensinos, que não estejam de acordo com a imutável palavra de Deus 

(CONFERENCE OF ADVENTISTS AT NEW YORK, 1845, p. 118). 

  

  Do interior de um dos grupos remanescentes do desapontamento vivido pelo 

movimento milerita que uma jovem por nome Ellen G. Harmon, de Portland - Maine surge 

afirmando receber visões e sonhos divinamente orientados. Tendo recebido a primeira visão 

em dezembro de 1844, resumi-a afirmando ter visto um caminho estreito e íngrime que 

terminava na Jerusalém celestial e um povo que nele caminhava, observou uma luz que 

brilhava atrás do povo. Enquanto ela observava percebeu que alguns ficaram desanimados, 

outros negaram a mensagem e ficando para trás tropeçaram e caíram do caminho. Ao final da 

visão contemplou o segundo advento e a entrada triunfal dos santos em Jerusalém.  

  De acordo com Maxwell (1982, p. 60), logo em seguida ao recebimento da primeira 

visão, ―[...] Ellen recebeu outra na qual Deus a chamou formalmente para trabalhar para Ele 

como profetisa. Ele a advertiu do grande sacrifício que isso acarretaria, e também prometeu-

lhe a abundância de Sua graça‖. Não foi sem relutar que ela contou as visões recebidas aos 

outros crentes.  

  O desafio era afirmar-se em um contexto de estudiosos da Bíblia, dominado em sua 

maioria por homens que buscavam evitar qualquer identificação com alegações visionárias 



40 

 

 

que pudessem conduzir a manifestações de fanatismo nas fileiras dos crentes. Todavia, há que 

relevar que no caso de Ellen G. White, o conteúdo da visão e as manifestações físicas que 

acompanhavam as revelações foram considerados como importantes condicionantes para uma 

possível aceitação por parte da comunidade de fé. Assim sendo, ―[...] os fenômenos 

reasseguravam a muitos, mas não a todos, que as mensagens eram enviadas por Deus‖ 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, 63). 

  É imprescindível relevar a importância atribuída às manifestações físicas que 

acompanhavam Ellen G. White ao encontrar-se em visão. Acerca desses fenômenos Schwarz 

e Greenleaf (2009, p. 63) relatam que: 

 

Durante visões em público, que poderiam vir enquanto ela estava orando ou falando, 

Ellen, a princípio, perdia toda a força física; em seguida, recebia tal força 

sobrenatural que nem mesmo a pessoa mais forte podia controlar seus movimentos 

corporais. Durante uma visão que durou quase quatro horas não havia evidencia de 

respiração, contudo, seu batimento cardíaco e cor facial continuavam normais [...] 

Embora seus olhos permanecessem abertos, ela parecia inteiramente inconsciente do 

que se passava ao seu redor [...] Uma longa e profunda respiração indicava que a 

visão estava terminando. A princípio, ela dificilmente podia ver como se tivesse 

estado olhando para uma luz brilhante. 

  

  Convém relembrar o entendimento weberiano segundo o qual afirma que o ―[...] 

carisma é a qualidade, que passa por extraordinária [...], de uma personalidade, graças à qual 

esta é considerada possuidora de forças sobrenaturais [...]‖ (WEBER apud QUINTANEIRO, 

2009, p. 131-132). Segundo Douglas (2001), com frequência as visões públicas 

transformavam céticos e/ou adversários em crentes, de modo que atribuíam a manifestação 

sobrenatural à atuação divina.   

 A manifestação da profetisa foi vista inicialmente como providência divina de consolo 

e guia, visto que 

 

[...] durante a confusão e o desespero que se seguiram ao dia 22 de outubro de 1844, 

Deus Se aproximou de Seu povo. Por meio de uma adolescente, Ele o animou a 

reestudar a Bíblia e o instruiu a ouvir Seu conforto e fortalecimento. Por meio da 

jovem Ellen Harmon, a perplexidade e a tristeza que envolveram o Grande 

Desapontamento de 22 de outubro logo se mudaram em esperança e ânimo 

(DOUGLAS, 2001, p. 39).   

 

Os convites para que ela falasse foram aparecendo com mais freqüência, de forma que 

as viagens e reuniões logo se tornaram constantes na vida da jovem. Assim, o lugar da 

profetisa aos poucos foi sendo estabelecido, a princípio por meio de mensagens 
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afirmativamente consideradas divinas e que revelavam um conteúdo de ânimo, renovação da 

confiança, conforto e fortalecimento. Desta forma, para os primeiros adventistas sabatistas o 

dom profético de Ellen G. White consistia mais em um sinal e função especial do que uma 

doutrina (TIMM, 2002). 

  Com a organização da IASD em 1863 e uma futura sistematização das doutrinas 

defendidas pelos adventistas, percebe-se o papel desempenhado pela profetisa no círculo 

denominacional, podendo ser melhor compreendido como atuante na confirmação e correção 

dos rumos doutrinários, bem como no apontamento de investimentos das finanças 

institucionais para o cumprimento da missão. De acordo com Douglas (2001, p. 183), Ellen G. 

White esteve ―[...] muitas vezes à frente dos líderes do movimento, não apenas em percepções 

teológicas e suas aplicações práticas, mas também na constante insistência por unidade e 

organização‖.  

  O estabelecimento de instituições educacionais, médicas, de publicações
17

 no meio da 

IASD é em muito resultante das orientações de Ellen G. White provindas de suas visões e 

sonhos
18

. Os seus escritos indicaram desde o início da IASD que a religião pessoal e a religião 

organizada constituem-se em dois lados da moeda chamada ―igreja‖ (DOUGLAS, 2001). 

Estas formulações encontram amparo em Spalding (1961, vol. 1, p. 293) quando afirma que: 

 

Permanece para nós agora o fato de que naqueles primeiros tempos em que não 

havia organização na igreja nem autoridade eclesiástica entre os adventistas 

observadores do sábado, o Espírito de Profecia por meio de Ellen White e a fé dos 

crentes na divina comissão constituíram a única agência disciplinadora do corpo, o 

único ponto de arregimentação dos fiéis, o último tribunal de apelação. [...] 

Nenhuma outra agência podia ter unido tanto enquanto purificava. O resultado foi 

um núcleo comparativamente ordenado, disciplinado e dirigido [...]. 

   

  Essa mulher não chegou a exercer cargo de liderança na hierarquia administrativa 

denominacional, mas desde o inicio da IASD Ellen G. White destacou-se como aquela cujos 

conselhos eram considerados inspirados por Deus e, cujo dom especial a fazia figurar com 

lugar de predominância na Denominação. Tendo sido considerada profetisa denominacional 

recebeu o reconhecimento oficial denominacional anos após sua morte. 

                                                           
17

 Para obter informações atualizadas acerca das instituições adventistas acesse: 

<http://dventisarchives/docs/ASR/ASR2009.pdfd>. Acesso em: 10 Ago. de 2011.  

18
 Para informação acerca das visões e sonhos, ler o Apêndice D Lista Parcial das Visões de Ellen G. White onde 

há uma seleção de visões que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da teologia e organização 

adventista (DOUGLAS, 2001, p. 546-549).  

http://dventisarchives/docs/ASR/ASR2009.pdfd
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 É unânime entre alguns autores a existência de crises na IASD. Partindo de 

perspectivas diferentes, tais crises são vistas de diversas formas. Para alguns, o que sobressai 

é a ótica demonizadora, para outros a luta pelo poder, enquanto que alguns indicam ser elas 

resultantes naturais do curso histórico de uma Denominação em desenvolvimento e 

institucionalização (OLIVEIRA, 1985; KNIGHT, 2005; DOUGLAS, 2001; NUNES, 1999). 

 Foi principalmente nos momentos de crises que o papel de Ellen G. White no meio 

denominacional foi considerado de relevante importância. É perceptível nas obras 

denominacionais o grau de consideração atribuído à influência e auxilio da profetisa na 

condução e resolução de crises no meio adventista. Aqui limito-me a apresentar em linhas 

gerais as crises teológicas vivenciadas pela IASD desde 1840 a 1905, abordando de forma 

mais detida (sem pretensão de profundidade no tema) a crise da justificação pela fé ocorrida 

em 1888. O período de abrangência aqui listado foi delimitado pelo fator determinante de 

demonstrar que neste período houve um intenso posicionamento e intervenção de Ellen G. 

White, o que indubitavelmente ofereceu-nos elementos para indicar o lugar que ocupa a 

profetisa no meio denominacional.  

 No capítulo 18 intitulado Crises Teológicas, Douglas (2001) expõe a seguinte lista 

indicando as crises enfrentadas pela Denominação, a saber: a) Contrafações nas décadas de 

1840 e 1850; b) Salvação pela Fé – 1888; c) Resistência à Luz; d) Movimento da Carne Santa; 

e) A Crise do Panteísmo; f) Impreciso Sobre a Personalidade de Deus; e) ―Enfrentem-no‖; f) 

Dois Partidos Definidos; g) A Crise Ballenger/Santuário, 1905; h) Compreensão Errônea do 

Papel do Espírito Santo. Dentre todas que figuram na lista acima a crise teológica Salvação 

Pela Fé – 1888 é considerada como sendo aquela que contribuiu significativamente para 

alterar a configuração doutrinária adventista com implicações e desdobramentos histórico-

teológicos para o desenvolvimento da Denominação.  

  Knight (2004a) apresenta que além da temática dominante, outros temas estavam na 

baila da discussão, tais como: a natureza humana de Jesus e perfeccionismo. As principais 

personalidades envolvidas na crise e consideradas as contendoras eram George I. Butler 

(1834-1918) e Uriah Smith (1832-1903) e, em oposição estavam Alonzo T. Jones (1850-

1923) e Ellet J. Waggoner (1855-1916). Sem pretensão de aprofundamento histórico acerca 

desta crise, coloca-se sinteticamente que o debate teve como questão básica a controvérsia 

entre a justificação pelas obras (posição defendida por Butler e Smith) e a justificação pela fé 

(posição acalentada por Jones e Waggoner). 
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 Esta crise foi imperiosa para a unidade do movimento adventista, pois as nuances do 

debate estendiam-se para além do corpus doutrinário denominacional representando risco para 

o universo simbólico, bem como a ordem hierárquica. Neste esteio, ecoamos o que afirma 

Oliveira Filho (2004, p. 167) quando evidencia que: 

 

A unidade do movimento adventista dependia de que o confronto entre a fé e a 

prática, como exclusivas, fosse solucionado: a tensão entre representações 

ritualizadas e míticas ameaçava o universo simbólico do adventismo e, 

conseqüentemente, seu status legitimador da ordem hierárquica em formação, ao 

nível da estruturação das crenças e da estruturação das práticas. 

  

  Tendo sido a temática debatida acaloradamente por ocasião da reunião de assembléia 

da Associação Geral em 1888, a intervenção da profetisa por meio das orientações e seguidas 

atividades organizacionais contribuiu indelevelmente para salvaguardar ―[...] a legitimação do 

universo simbólico adventista‖ (OLIVEIRA FILHO, 2004, p. 167), além de estabelecer 

elementos a fim de completar a estruturação. 

 Mesmo tendo exaltado a preponderância da ―unidade em Cristo‖ da Denominação é 

imprescindível relevar ―[...] a importância de a Sra. White apoiar Jones, Waggoner e a 

mensagem que eles dirigiram à igreja‖ (KNIGHT, 2004a, p.69). 

  Em uma mensagem acerca da justificação pela fé, na qual enaltecia as apresentações 

de Waggoner e Jones, Ellen G. White encerrou com as seguintes palavras: 

 

Não tenho uma mensagem suave a dar aos que por tanto tempo têm sido 

como que falsos sinaleiros, apontando na direção errada. Se rejeitardes os 

mensageiros delegados por Cristo, rejeitais a Cristo (WHITE, 2002, p. 96). 

  

  Guardadas as proporções na concordância, o repetido apoio de Ellen G. White dado a 

Waggoner e Jones ―[...] tanto em Minneápolis como depois, preparou sem dúvida a mente de 

muitos para aceitar tudo quanto eles dissessem ou escrevessem‖ (KNIGHT, 2005, p. 99). 

  Este episódio em especifico, entendido na dialética da trama histórica do adventismo 

em sua organização e institucionalização revela apontamentos importantes sobre a atuação da 

profetisa no desenvolvimento doutrinário e ideológico da Denominação. A análise da atuação 

da profetisa no movimento adventista à luz da concepção weberiana de autoridade carismática 

demonstra que a revelação do profeta constitui-se como fator proeminente na solução de 

crises, visto que se apresenta como autoridade qualificada carismaticamente. Desta forma, 

afirma Weber que: 
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A forma especificamente carismática de solucionar disputas é a revelação do profeta 

através de um oráculo, ou pelo arbitramento ―salomônico‖ por um sábio qualificado 

carismaticamente. Esse arbitramento é determinado por meio de avaliações rigorosas 

concretas e individuais que, porém pretendem validade absoluta (WEBER, 2002, 

p.174). 

  

  É certo que, a qualidade primordial do profeta – o carisma – pode ser objeto de estudo 

valorativo ou mesmo avaliativo a partir de diversas perspectivas e metodologias. Deixando de 

lado uma avaliação fundada no ponto de vista ético, estético ou outro qualquer acerca do 

carisma, Weber (1999, v. 1, p. 159) indica que ―[...] o que importa é como de fato ela é 

avaliada pelos carismaticamente dominados – os ‗adeptos‘‖. Logo, entendemos que a 

avaliação empreendida pela comunidade de fé à qual pertenceu Ellen G. White acerca de sua 

obra em favor da Denominação se estabelece como fundamental para aquele que pretende 

conhecer com profundidade a história da IASD.   

 A dominação carismática lança bases de emergência em aspectos extra-cotidianos e é 

considerada legitima enquanto e na medida em que vale. Acerca da legitimidade e 

reconhecimento da dominação carismática convém dizer que ela 

 

[...] encontra reconhecimento, o carisma pessoal, em virtude de provas; e os homens 

de confiança, discípulos ou sequazes só lhe são ―úteis‖ enquanto tem vigência sua 

confirmação carismática (WEBER, 1999, vol. 1, p. 160). 

  

  Por ocasião da realização do Congresso Bíblico de 1919 (de 1º a 19 de julho), o então 

presidente da Associação Geral e presidente da mesa do evento declarou veementemente que 

a prova mais forte da autenticidade do dom profético de Ellen G. White foram os ―frutos‖ que 

se verificaram no desenvolvimento do movimento adventista ao longo da sua vida, e não 

somente as demonstrações físicas e exteriores. Tanto o dom profético quanto o movimento 

adventista ―[...] estiveram inseparavelmente ligados; e por meio deste dom foi dada instrução 

a respeito deste movimento em todas as fases, durante setenta anos (DOUGLAS, 2001, p. 

435). 

  O documento oficial das convicções doutrinárias dos adventistas do sétimo dia ao 

expor que o dom de profecia foi manifestado no ministério de Ellen G. White no interior da 

IASD, apresenta uma declaração votada oficialmente em sessão da Associação Geral, na qual 

afirma que ―[...] seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam 

conforto, orientação, instrução e correção à Igreja (NISTO CREMOS, 2003, p. 290). 
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 Desta maneira, torna-se evidenciado o constante avivamento do caráter de dominação 

carismática exercida pela profetisa, que se mantém apesar das revisões e criticas que são 

impostas ao longo do desenvolvimento histórico da Denominação. Assim, fica latente a 

indicação de que os que aceitam mensagens de Ellen G. White por meio de seus escritos 

experimentam um misto de relevância e autoridade (DOUGLAS, 2001). Torna-se inteligível 

apontar que na experiência adventista, o carisma atuou com grande força, geralmente 

significando uma mudança da direção da orientação da consciência e das ações daqueles que 

estiveram na liderança eclesiástica, bem como na vida dos que compõem a comunidade de fé 

(WEBER, 1999, v. 1, p. 161). 

 Certamente há muitos mais aspectos referentes ao dom profético a serem considerados 

como balizadores para o entendimento acerca do lugar que ocupa Ellen G. White no percurso 

histórico de surgimento, organização, institucionalização e desenvolvimento da IASD. 

Todavia, a pretensão norteadora aqui foi somente fazer alguns apontamentos a partir da leitura 

de literatura (de maioria denominacional) tendo como luz a concepção weberiana de profeta, 

carisma e dominação carismática. Desta forma, é nítido atentar para o fato de que tendo 

manifestado as características peculiares referentes ao carisma, Ellen G. White com o tempo 

tornou-se a profetisa do movimento milerita, posição esta que ela mesma nunca reclamou para 

si mesma. 

 Com o passar do tempo, as constantes visões e sonhos legitimaram a intervenção e 

aconselhamentos de Ellen G. White, adquirindo caráter de autoridade e relevância até 

constituírem-se em critérios balizadores ou mesmo julgadores de temas recorrentes no meio 

denominacional, tanto que:  

 

[...] décadas depois de sua morte, sua influência vive através das milhares de páginas 

de seus escritos e no imortal espírito de divina conquista que possuía. 

Verdadeiramente, ela estando morta, ainda fala e seu magnificente espírito de 

liderança marcha à frente do povo de Deus (DICK, 1994, p. 178).  

 

Tudo isto evidencia as nuances de uma realidade que pode ser entendida na afirmação 

de Weber, quando aponta para o fato que de certa maneira ―[...] a profecia carismática 

converte-se [...], inevitavelmente em dogma, doutrina, teoria, regulamento, disposição jurídica 

ou conteúdo de uma tradição que vai se petrificando‖ (WEBER, 1999, v. 2, p. 332). 

 É notável o fato de que o lugar da profetisa na história da IASD nunca foi dado, mas 

se apresenta em um continum em construção, mesmo tendo reconhecimento denominacional 
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oficial estabelecido e votado em assembleia da Associação Geral. Basta recorrer à história do 

movimento para verificar que é constante a existência de crises e debates que assolam a 

autoridade da profetisa, mesmo em tempos recentes. 

  Para tanto, é conveniente aqui explicitar que a dominação carismática genuína para 

estabelecer-se como direito do profeta não se pauta pelas formulações legais e ratificadas das 

instâncias jurisprudentes institucionais. É o que se entende por meio das considerações 

weberianas da concepção de dominação carismática, quando afirma que 

 

[...] a dominação carismática genuína desconhece disposição jurídica, regulamentos 

abstratos e a jurisdição ―formal‖. Seu direito ―objetivo‖ é o resultado concreto de 

vivência extremante pessoal da graça celestial e força heróica semelhante àquela dos 

deuses e significa renúncia ao compromisso com toda ordem externa em favor da 

glorificação exclusiva do autêntico espírito profético e heróico (WEBER, 1999, v. 2, 

p. 326). 

  

  Apesar dos elementos de liminaridade e fronteiricidade evidentes na vida de Ellen G. 

White em sua relação com o contexto religioso norte-americano e mundial (SUÁREZ, 2010), 

é indiscutível indicar o fato de que a profetisa do movimento adventista teve a sua liderança 

eclesiástica exercida e legitimada no meio denominacional. Tal dominação carismática foi 

exercida através de sua influência e intervenção (GRAYBILL, 1983) e continua avivada no 

imaginário adventista, bem como no sistema ideológico subjacente e nos compêndios 

doutrinários da Denominação. 

 

1.2 A Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Protestantismo no Brasil 

  

  Há poucas pesquisas cujo objeto de estudo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que 

aponta para certo desconhecimento a respeito das origens históricas de tal movimento, bem 

como de detalhes referentes à sua expansão mundial e manutenção identitária. A compreensão 

acerca dos Adventistas pulverizada em pesquisas brasileiras apresenta diversas posturas. 

Martin (1990) aponta para a proximidade do adventismo com a família evangélica, Oliveira 

Filho (2004) situa a IASD no contexto dos movimentos messiânicos norte-americanos, 

enquanto que Bittencourt Filho (1996) sinalizava na direção de que tal igreja é na realidade 

uma seita, constituindo-se em pseudo-protestantes. Esta última, é melhor evidenciada nos 

apontamentos de Hosokawa (2001, p. 52) ao afirmar que: 
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[...] os Adventistas do Sétimo Dia (ASD) são estudados entre os Mórmons e 

Testemunhas de Jeová, esses três grupos são classificados como pseudo-

protestantes. O sufixo pseudo denota intransigência por parte desses autores críticos. 

A classificação desses três movimentos religiosos se deu mais em função da 

procedência e época em que surgiram, isto é América do Norte, na primeira metade 

do século XIX, do que por afinidades teológicas entre si. 

   

  Uma postura mais elucidativa é adotada por Bellotti (2010), que mesmo considerando 

que a IASD adota práticas e crenças que não são comuns a todos os ramos protestantes indica 

que esta igreja é oriunda do protestantismo norte-americano.  

 Considerando os diversos usos do termo protestante, é possível indicar que o mesmo 

apresenta-se polissêmico, o que aponta para adoção de diferenciações no universo protestante 

a partir de contextos culturais específicos. O termo protestante é comumente aplicado ao 

ramo do Cristianismo surgido com a Reforma em 1517 empreendida por Martinho Lutero 

(1483-1546). Com o consequente enfraquecimento do poder da Igreja Católica dentro do 

espaço público, logo se estabeleceu uma concorrência por fiéis e poder nos espaços públicos, 

o que inevitavelmente culminou com a ênfase em práticas religiosas como diferenciadores 

culturais. Afinal, como afirma Certeau (2002, p. 166), neste âmbito ―[...] tudo se concentra 

nas práticas. Através dela um grupo religioso provoca sua coesão. Nelas encontra sua âncora e 

sua diferença como relação a outras unidades sociais – religiosas ou não‖. 

 Nesta perspectiva, compreende-se a atuação de fatores religiosos e sociais que 

influíram para a divisão que se seguiu no protestantismo advindo da Reforma, por exemplo: 

Calvinismo (Europa – século XVI); Anglicanismo (Inglaterra – século XVI); Puritanismo 

(Reino Unido – século XVII); Metodismo (Inglaterra – século XVIII); Presbiterianismo 

(Escócia – século XVII). Assim que, nesta direção Bellotti (2010, p. 60) afirma que:  

 

Nos Estados Unidos da América, o protestantismo diversificou-se e 

difundiu-se para todo o mundo, juntamente com as missões protestantes 

europeias no século XIX. É nesse contexto que o protestantismo chega à 

América Latina.  

 

  Apesar de muitos estudos indicarem que a chegada do protestantismo ao Brasil se deu 

no século XIX por ocasião da época pré-independente, um recuo histórico registra a presença 
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dos huguenotes
19

 franceses e cristãos reformados holandeses (calvinistas) no Brasil no século 

XVI. Tendo por base este espectro, de acordo com Mendonça (2004, p. 49) pode-se ―[...] 

dividir a história do protestantismo no Brasil em três categorias
20

: protestantismo de invasão, 

de imigração e de conversão ou missão‖. 

 Quanto ao protestantismo de invasão, remonta-se à primeira tentativa de colonização 

protestante no Brasil na época da Colônia com a chegada da expedição de Nicolau Durand de 

Villegaignon (1510-1575) em 1555, que contando com o apoio de do líder huguenote 

almirante de Coligny (1519-1572) pretendia fundar nestas terras a França Antártica
21

, a 

começar pela baía de Guanabara. Neste intento, apesar de interesses relacionados a uma 

aventura financeira, os calvinistas que se associaram a Villegaignon
22

 mantiam no imaginário 

a visão de que nestas terras poderiam reconstruir o Cristianismo em sua pureza original por 

meio da pregação do Evangelho (HOLANDA, 1960).  

  No entanto, os franceses foram expulsos pelos portugueses em 1567. Mesmo tendo 

aqui permanecido por um período de doze anos não foi suficiente para estabelecer uma 

estrutura religiosa permanente em território brasileiro. Desta primeira tentativa protestante 

empreendida pelos fervorosos huguenotes de estabelecer-se na América do Sul restou o 

prestígio de terem conseguido organizar na América a primeira igreja protestante nos moldes 

da Igreja Reformada de Genebra, bem como a realização do primeiro culto em 10 de março de 

1557 (LÉRY, 1972; BRAGA; GRUBB, 1932). 

 Uma segunda tentativa de implantação do protestantismo, esta considerada mais séria 

e duradoura se deu na Bahia em 1624 e em Pernambuco em 1630, por ocasião do período 

holandês. Esta tentativa mesmo tendo se apresentada fortemente marcada pelos grandes 

                                                           
19

 A origem da palavra "huguenotes" não é clara. Há quem diga que deriva de Besançon Hugues, líder da revolta 

em Genebra. Huguenote é a denominação dada aos protestantes franceses (quase sempre calvinistas) pelos seus 

inimigos nos séculos XVI e XVII.  

20
 Para uma discussão profícua acerca da historiografia protestante e sua construção do protestantismo com 

delimitação diferenciadora, ler:  WATANABE , T. H. B.  A Construção da Diferença no Protestantismo 

Brasileiro. Revista Aulas. n. 4, abr-jul, 2007. Disponível em: 

<http://www.unicamp.br/~aulas/Conjunto%20III/4_22.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2011. 
21

 Há um texto de valor histórico referente a invasão dos franceses e a pretensa fundação da França Antártica: 

PINHEIRO, Joaquim C. F. A França Antártica. Bosquejo histórico do estabelecimento dos franceses no Rio de 

Janeiro e sua expulsão no século XVI, e das suas novas invasões no século XVIII. Revista do IHGB, vol. 22, 

1859, pp. 3-134. Disponível em:< http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=p>. Acesso em: 19 mar. 2012. 

22
 Para uma leitura introdutória referente a Villegaignon, ler: MARIZ, Vasco. Villegagnon: herói ou vilão? 

História, vol.27, n.1, 2008, pp. 51-75. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/his/v27n1/a05v27n1.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2012. Para maiores detalhes acerca da 

relação entre Villegaignon e os calvinistas ler: ELMALAN, Serge. Villegagnon ou a utopia tropical, Rio de 

Janeiro, 2004; HACK, Osvaldo H. Sementes do calvinismo no Brasil Colonial.  São Paulo, SP: Cultura Cristã, 

2007. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Genebra
http://www.unicamp.br/~aulas/Conjunto%20III/4_22.pdf
http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=p
http://www.scielo.br/pdf/his/v27n1/a05v27n1.pdf
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interesses comerciais da Companhia das Índias Ocidentais evidenciou pelo seu legado um 

consistente projeto de conquista espiritual
23

. Tanto que, ao serem expulsos em 1654 os 

holandeses deixaram para trás além das benfeitorias uma significativa herança religiosa 

reformada, principalmente entre os índios. Tal formulação encontra significativo apoio no 

registro acerca da ação dos predicantes feito por Hoonaert (1977, vol. 2, p. 140), no qual 

afirma que apesar dos 

 

[...] acontecimentos políticos terem logo interrompido a obra missionária dos 

predicantes, temos provas históricas de que, mesmo depois da expulsão dos 

holandeses do Brasil, certas noções calvinistas ficaram profundamente arraigadas na 

mente dos índios nordestinos. 

   

  Tendo por base os arquivos holandeses, há um estudo bem documentado que mostra 

ter sido intenso o trabalho missionário dos holandeses, bem como organizado no prospecto 

maior de um projeto civilizatório (SCHWALKILK, 1986). 

 Com base nesses dois eventos pontuados historicamente afirma-se que: 

 

Os huguenotes franceses (1555-1567) e os reformadores holandeses (1630-1654) 

constituíram o protestantismo de invasão. Depois dos holandeses não mais houve 

protestantismo no Brasil, a não ser pela presença esporádica de um ou outro viajante 

ou aventureiro europeu de origem protestante (MENDONÇA, 2004, p. 52). 

   

  Referente ao protestantismo de imigração convencionou-se afirmar que a vinda da 

família Real para o Brasil, bem como a modificada política introduzida pela presença de D. 

João VI amparada principalmente na dependência portuguesa em relação à Inglaterra. À 

medida que foram firmados os tratados de Aliança e Amizade e de Comércio expressados nos 

atos de abertura dos portos às nações amigas é que se estabeleceram as primeiras condições 

para que imigrantes de crenças protestantes desembarcassem no Brasil na primeira metade do 

século XIX.  

 

No tratado de Comércio e Amizade, assinado em 1810, a Inglaterra exigiu liberdade 

de culto para seus súditos que se instalassem no Brasil. A concessão portuguesa foi 

acompanhada da proibição a esses protestantes de pregar contra a religião católica e 

de fazer proselitismo entre os brasileiros (CHAMON, 2005, p. 50). 

   

                                                           
23

 Para uma discussão mais aprofundada consultar: PUNTONI, Pedro. A guerra dos bárbaros. Povos indígenas 

e a colonização do sertão nordestino, 1650-1720. São Paulo: Edusp/Hucitec, 2002; VAINFAS, Ronaldo. 

Traição: um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela inquisição. São Paulo: companhia das Letras, 

2008. 
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  Deste modo, a partir de 1824 com essas mínimas garantias estabelecidas começaram a 

chegar colonos alemães e suíços que se espalharam pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 

Gerais e sul do país. Mendonça (2004, p. 52) afirma que: ―Apesar de haver entre esses 

imigrantes luteranos e reformados, eles se organizaram em igrejas sob a identidade luterana‖. 

  De certa maneira, os tratados assinados com a Inglaterra em 1810 em sua efetividade 

criaram impasses para a hegemonia católica, uma vez que fomentavam a intolerância 

religiosa. Assim sendo, a questão da liberdade religiosa foi motivo de debates na Constituinte 

de 1823 até a Constituição de 1891. A Constituição de 1824
24

, no artigo 5º além de afirmar 

que a Religião Católica continuava a ser a religião do Império delimitava as expressões de 

cultos das outras religiões. Barbanti (1977, p. 85) indica que nesta época os protestantes  

 

[...] não podiam sepultar seus mortos nos cemitérios, todos eles católicos. Além 

disso, a lei só reconhecia os batizados e casamentos católicos, os cargos políticos 

eram reservados para o que professavam a fé romana. 

    

  Com a necessidade evidente de incrementar a imigração e diante dos impasses das 

garantias religiosas, o Parlamento em seus debates para formulação da Constituição 

republicana abordou dentre outras questões os problemas como casamento, registro de 

crianças e sepultamento em cemitérios públicos. Desta forma, a Constituição da República de 

1891
25

 abriu mão do Catolicismo como religião oficial, garantiu os direitos aos indivíduos de 

confissões religiosas, liberdade de culto, concebeu os cemitérios
26

 em caráter secular e 

instituiu a laicidade do ensino nos estabelecimentos públicos.  

 Esse ínterim compreendido entre a garantia, mesmo que cerceada da liberdade 

religiosa até o enfraquecimento da hegemonia católica minada principalmente pelo espírito 

liberal, aponta as  

 

[...] brechas pelas quais o protestantismo pôde penetrar, fazendo prosélitos apesar da 

interdição constitucional [...] a liberdade para vender e distribuir Bíblias por parte de 

agentes das sociedades bíblicas estrangeiras, bem antes da chegada e 

                                                           
24

 A Constituição Política do Imperio do Brazil (de 25 de Março de 1824) encontra-se disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%ao24.htm>. Acesso em: 20 ago. 2011. 

25
 O documento encontra-se na integra disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 20 ago. 2011. 

26
 Uma obra que apresenta o processo de secularização ocorrido ao longo da segunda metade do século XIX, ao 

mesmo tempo em que paralelamente resgata as representações e costumes diante da morte pertence a: 

RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (Séculos XVIII e 

XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/e964c0ab751ea2be032569fa0074210b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%25ao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm
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estabelecimentos das missões protestantes, constituiu-se num fator ponderável da 

estratégia protestante de penetração (MENDONÇA, 2008, p. 44). 

   

  Antes mesmo da chegada dos missionários propriamente ditos em terras brasileiras, o 

protestantismo de conversão ou missão por sua vez teve o terreno preparado pelos 

distribuidores de Bíblias, pois que:  

 

A distribuição de bíblias independente da pregação formal sempre foi uma das 

armas da propaganda protestante, uma vez que parte do pressuposto de que sua 

simples leitura conduz à conversão dos indivíduos à fé reformada (MENDONÇA, 

2004, p. 54). 

  

  A partir das décadas de 1850/1860 o protestantismo de missão apresentou-se de forma 

sistemática no Brasil, no qual a maioria dos missionários protestantes era de origem norte-

americana, pois as igrejas protestantes norte-americanas vivenciavam vários movimentos de 

reavivamento espiritual com ênfase na missão de converter os pagãos a fim de abreviar a 

vinda de Jesus e auxiliar na instalação do reino de Deus na terra.  

  Tendo uma abordagem que considera as condições sócio-históricas e como tais 

exerceram influência sobre a teologia que foi gestada no protestantismo por ocasião do século 

XIX, Corrêa (2005, p. 78) afirma que:  

 

[...] as condições históricas e sociais das Américas, no século XIX favoreceram a 

filosofia protestante no sentido de atender às necessidades emergentes de uma 

sociedade que tendia para o humanismo igualitário e pragmatista do racionalismo. A 

centralidade do homem como agente moral livre, na religião ética e na fé racional e 

experimental, permeava toda a teologia protestante que, dessa forma, apresentava-se 

profundamente encarnada no social.  

    

  Antes mesmo do final do século XIX as denominações protestantes históricas ou 

tradicionais já estavam estabelecidas no Brasil, configuradas no chamado protestantismo de 

missão ou conversão. 

 

Aproximadamente no período de um século, depois de 300 anos de predomínio 

quase absoluto do catolicismo, instalam-se no Brasil movimentos como a maçonaria 

(1801) e o positivismo (1881, como igreja); o anglicanismo (1835); ramos 

protestantes, como o luterano (1823), metodista (1882), episcopal (1890); religiões 

cientificistas, como o espiritismo (1865) e o esoterismo (1909), [...]. Acrescenta-se, 

ainda, os pentecostais que chegaram em 1910 (RAMALHO, 1976, p. 53). 

  



52 

 

 

  Caracteristicamente marcada como protestantismo de missão, visto que considerava o 

Brasil como campo missionário devido à sua maioria populacional católica 

(SCHÜNEMANN, 2002, p. 182), a IASD veio no bojo da empreitada missionária 

estadunidense.  

  Faz-se necessário alguns aportes que permitem entender o movimento missionário 

mundial dentro do adventismo, pois que antes da mensagem adventista desembarcar em terras 

brasileiras, a mesma já havia fincado bandeira em outros países. 

  O ano de 1874 é considerado o marco para a expansão mundial do adventismo para 

além das terras norte-americanas. Finalmente, em 14 de agosto de 1874 a Associação Geral 

tomou o ―[...] o histórico voto que levava oficialmente o adventismo para fora da América do 

Norte‖ (MAXWELL, 1982, p.176). Ainda neste ano, John Nevis Andrews (1829-1883) foi 

para a Suíça como primeiro missionário oficial da igreja. Ainda em 1874 foi organizada uma 

Sociedade Missionária e de Tratados da Associação Geral, cuja finalidade era coordenar o 

trabalho de evangelização denominacional. O trabalho desenvolvido por esta sociedade indica 

muito bem como se dava a mobilização administrativo-eclesiástica aliada aos esforços 

evangelísticos dos leigos. Tanto que, 

 

Embora o relatório de 1884 indicasse que pouco menos da metade dos membros da 

igreja pertenciam às sociedades missionárias e de tratados, esses membros eram 

ativos. Eles relataram terem feito naquele ano mais de 83 mil visitas missionárias, 

escrito mais de 35 mil cartas missionárias e obtido mais de 19 mil assinaturas para a 

Review, Signs of the Times, Good Health, ou um dos periódicos em língua 

estrangeira (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p.148). 

  

  Os anos seguintes testemunharam o estabelecimento denominacional adventista em 

nações da Europa, como também na Austrália e África do Sul. Há que revelar que neste 

empreendimento de expansão mundial da IASD, as publicações tiveram um papel 

importantíssimo para a obra missionária. Tal formulação encontra indicação clara na história 

da igreja adventista, tanto que Schwarz e Greenleaf (2009, p. 205) afirmam que: 

 

Em 1885, as atividades de publicações começaram na Suíça e na França e também a 

meio mundo de distância, na Austrália. O primeiro grupo de missionários 

adventistas que foi para a Austrália compunha-se de um impressor, Henry L. Scott e 

um colportor, William Arnold. No ano seguinte, foi fundada uma casa publicadora 

na Suécia, seguida em 1887 por uma em Londres, e em 1889, por uma em 

Hamburgo, Alemanha. A expansão mundial do adventismo durante esses anos surge 

claramente nos escritórios de publicações estabelecidos durante a década de 1890; 

África do Sul (1890), Dinamarca e Finlândia (1893), Canadá (1895), Índia (1896) e 

Argentina (1897). 
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  É irremediável ressaltar que o interesse pelas missões nas décadas de 1880 e 1890 não 

era exclusividade dos adventistas, pois que por esta ocasião, várias denominações 

estadunidenses demonstravam preocupação com a expansão missionária, visto que neste 

período 

 

Os missionários – ainda não estudados sistematicamente – haviam se formado em 

escolas teológicas e normais do norte (Haward, Princeton e Yale), ou nas do sul 

(Vanderbilt e Richmond), e eram portadores de um protestantismo de civilização, 

como denomina Scott Latourette. Impregnados da doutrina do ―Destino 

Manifesto‖
27

 e considerando-se o novo povo eleito, sentiam-se chamados a difundir 

o fundamento religioso e moral que acabava de converter os Estados Unidos, a seu 

juízo, em um país poderoso e regenerado (BASTIAN, 1994, p. 108). 

  

  A história da IASD na América do Sul aponta para um misto de projetos oficiais e 

iniciativas de leigos, mas que se encontra inexoravelmente entrelaçada às publicações 

denominacionais. O inicio da chegada da mensagem adventista às terras do continente indica 

uma ligação peculiar com as comunidades de imigrantes alemães e franceses presentes em 

alguns países da América do Sul. Neste rumo, Schwarz e Greeenleaf (2009, p. 220) afirmam 

que: 

 

Embora o espanhol e o português sejam as principais línguas faladas na América do 

Sul, os adventistas do sétimo dia ganharam seus primeiros conversos dentre os 

imigrantes de fala alemã e francesa da Argentina, Brasil e Chile. Em grande parte, 

isso resultou da falta de literatura adventista do sétimo dia em espanhol ou português 

até os anos finais do século 19. 

   

  A história da IASD atesta que a expansão mundial denominacional durante os anos 

seguintes aos primórdios surge estreitamente entrelaçada com os escritórios de publicações 

estabelecidos em diversos países, bem como através do envio de literatura como foi o caso do 

Brasil e de alguns países da América do Sul. Neste esteio, Oliveira Filho (2004, p. 170, 171) 

afirma que: 

 

A expansão latino-americano do adventismo ocorreu a partir da segunda metade do 

século XIX, inicialmente através de publicações enviadas à Argentina por alguns 

parentes de imigrantes alemães, com a posterior vinda de ―colportores‖ [...] De fins 

do Império à primeira República, estabeleceram-se núcleos adventistas em várias 

                                                           
27

 Esta doutrina enraizada no senso comum e na religião dos norte-americanos fomentava o expansionismo 

missionário, segundo a qual reivindicava a ocupação da América e transmissão dos traços culturais do modo de 

vida norte-americano, tendo como escopo o processo civilizador.  



54 

 

 

regiões do Brasil. Inicialmente, com a chegada de exemplares de Stimme der 

Warheit (A voz da verdade) através do porto de Itajaí para alemães de Brusque; os 

periódicos editados em Battle Creek, Michigan, tornaram inúmeras famílias 

―interessadas‖ nas doutrinas adventistas em Santa Catarina, sendo efetuados maiores 

contatos por correspondência com a editora e a Sociedade Internacional de Tratados 

dos Estados Unidos que passaram a enviar novas publicações. 

  

  Segundo Borges (2000) a inserção do adventismo no Brasil encontrou guarida especial 

entre as comunidades de imigrantes alemães presentes no sul do país. Isso nos convida a 

buscar mais elementos que indiquem esta especial guarida. Schüneman (2003) aponta que a 

associação do Adventismo com os imigrantes alemães no Brasil se deu principalmente pela 

cultura pietista de boa parte desses imigrantes, que firmada na prática de religião familiar 

centralizava-se normalmente no culto familiar. Deste modo, Schünemann (2003, p. 32) 

assinala que: 

 

O perfil destes primeiros conversos era formado por uma camada simples da 

sociedade rural. É interessante que as colônias alemãs no sul do país ou no Espírito 

Santo composta de protestantes e pequenos proprietários rurais eram semelhantes ao 

perfil do Adventismo do sétimo dia nos Estados Unidos, por ocasião de sua 

formação. Há uma cultura bíblica que mantém boa parte destas comunidades de 

imigrantes. Embora nem todos alemães fossem protestantes, é entre estes que o 

Adventismo faz sua inserção e expansão. 

  

  O movimento imigratório dessa época esteve imbricado numa tessitura de mudanças e 

transformações que apontavam para eventos mundiais, mas que principalmente no Brasil 

encontrava-se entretecido em ―[...] em diversos novelos: o liberalismo, o anticleriacalismo, o 

nacionalismo, o comercialismo e a industrialização (GREENLEAF, 2011, p. 18). 

  

1.3 A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil: inserção e desenvolvimento 

institucional 

 

 Diante da categorização do movimento de inserção protestante no Brasil feita por 

Mendonça (2008), é possível constatar que a inserção da IASD esteve ligada ao espírito do 

protestantismo missionário, mesmo que a gênese da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 

terras brasileiras esteja intimamente ligada aos imigrantes, de modo particular a imigração 

alemã.  

  Ao considerar os fatores denominacionais internos, bem como o momento histórico do 

Brasil, Hosokawa (2001, p. 56) indica que a inserção da IASD 
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[...] no Brasil no final do século XIX tornou-se possível numa perspectiva maior 

devido às correntes imigratórias da Europa para o continente americano, 

especialmente de populações não católicas, ao movimento missionário protestante 

europeu e norte-americano na América do Sul e a instauração da República no 

Brasil, com maior liberdade religiosa garantida pelo princípio liberal de separação 

do Estado da Igreja. Somaram-se a isso um conjunto de fatores internos do 

desenvolvimento institucional da IASD nos Estados Unidos e Europa. 

   

  Os anos finais do século XIX e inicio do século XX evidenciavam que a cena social, 

política e econômica do Brasil se apresentava bastante transformada, de forma que as elites 

rurais e agrárias, bem como a burguesia urbana surgida com o inicio da urbanização e 

industrialização impeliam suas forças no aparelho estatal. Neste espectro, Mesquida (1994, p. 

69) explicita que: 

 

Lançando mão de novos meios de transporte e introduzindo a mecanização na 

agricultura, os plantadores de café abriram o ‗caminho da industrialização‘ e 

‗deslocaram o centro dinâmico da economia‘ para o Oeste de São Paulo e a Zona da 

Mata, em Minas Gerais, onde surgiu uma nova elite rural urbanizada que começou a 

‗disputar o poder com as demais frações da classe social dominante e a imprimir a 

marca de seus interesses, ideias e costumes no conjunto da sociedade‘. 

   

  As diversas mudanças sócio-econômicas que influíram na sociedade brasileira 

evidenciaram a necessidade de novas políticas administrativas. Com a extinção do trabalho 

escravo, o país implementou uma política de subvenção à imigração, tanto que na virada do 

século, a imigração era maciça e 

  

[...] o maior contingente de imigrantes era de italianos. Desde 1880, o país recebeu 

uma média de 50 mil italianos por ano, e quase todos seguiram para São Paulo, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois vinham os portugueses, cerca de 20 mil 

por ano, que preferiram se estabelecer no Rio de Janeiro, onde era forte a influência 

da colônia no comércio. Além desses grupos, também foram importantes os 

espanhóis e os alemães (CALDEIRA, 1997, p. 229).  

   

  Em uma reprodução de gráficos esboçada por Pinheiro (2004, p. 21) é possível 

perceber a configuração da imigração nas diversas regiões do país em momentos distintos da 

história brasileira compreendida entre os anos de 1872 a 1920.  
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Fonte: PINHEIRO, 2004 

 

 Se o gráfico acima parece dizer pouco, Petrone (1982, p. 11) abordando os 

movimentos imigratórios no Brasil apresenta o fluxo desses movimentos por meio de 

números que abarcam o período entre 1850 e 1920. São eles: 

 
Fonte: PETRONE, 1982 

 

  Tendo considerado diversos dados e apresentando uma síntese referente ao período é 

relevante indicar o que afirma Azevedo (1971, p. 615) quando assinala que:  

 

Em nenhuma outra época do século XIX, depois da Independência, se prepararam e 

se produziram acontecimentos tão importantes para a vida nacional como no último 

quartel desse século em que se verificou o primeiro surto industrial, se estabeleceu 

uma política imigratória, se aboliu o regime de escravidão, se iniciou a organização 

do trabalho livre e se inaugurou, com a queda do Império, a experiência de um novo 

regime político. 
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  É imprescindível indicar que, tanto o incentivo a imigração acontecido por ocasião do 

fim da escravidão quanto o início do trabalho livre estiveram balizados por um ideal de 

branqueamento
28

 racial acalentado pela elite brasileira. Assim que, tal elite percebendo que o  

 

[...] negro compunha o contingente populacional majoritário no país gerou uma 

política de imigração europeia por parte do Estado brasileiro, cuja consequência foi 

trazer para o Brasil 3,99 milhões de imigrantes europeus, em trinta anos, um número 

equivalente ao de africanos (4 milhões) que haviam sido trazidos ao longo de três 

séculos (BENTO, 2002, p. 32) 

   

  Muitos estudos bem documentados atestam que a imigração europeia subsidiada pelo 

Estado, em suas linhas principais foi pensada  

 

[...] como o caminho mais curto para clarear o fenótipo do povo brasileiro [...] desde 

o início da República, atendiam com perfeição à ideologia assimilacionista norteada 

pelo sentido da ―formação nacional‖ (SEYFERTH, 1999, p. 202). 

   

  Apesar de muitas incógnitas referentes à inserção da IASD no Brasil, a versão mais 

aceita e comumente difundida relata que um jovem chamado Borchardt, foragido em viagem 

para a Europa no navio alemão que fazia a linha Europa-América do Sul conheceu 

missionários adventistas que distribuíam literatura. Ele forneceu o nome e endereço de seu 

padrasto Carlos Dreefke, luterano e que residia em Brusque, Santa Catarina. Abordando essa 

parte específica da história da chegada do adventismo ao Brasil, Greenleaf (2011, p. 25) 

ressalta que ―infelizmente para os registros, ninguém documentou de forma conclusiva essa 

parte da história [...]‖. 

  Fato é que, Carlos Dreefke recebeu exemplares da revista Stimme der Wahrheit (A 

Voz da Verdade) por volta de 1884 (BORGES, 2000). De forma mais acidental do que 

proposital, exemplares da revista chegaram aos lares de imigrantes alemães e muitos leitores 

levaram a mensagem a sério, tanto que o casal Joana e Guilherme Belz após a leitura da 

revista e outro livro passou a observar a guarda do sábado. Desta forma, vários núcleos de 

observadores do sábado foram se formando pela região.  

                                                           
28

 Algumas obras aprofundam a temática tendo por escopo os mais diferentes vieses e abordagens teórico-

metodológicas. Aqui destacamos as seguintes: AZEVEDO, Célia M. M. de. Onda negra medo branco: o negro 

do imaginário das elites do século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; SCHWARCZ, Lília Moritz. O 

espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1993. 
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  As noticias sobre conversos germânicos no Brasil chegaram à liderança 

denominacional antes mesmo de obreiros oficiais aportarem em solo brasileiro. Cartas de 

leitores de Santa Catarina enviadas e publicadas
29

 na Review and Herald indicavam que: 

 

Outros núcleos de pessoas que professavam a fé adventista, sem serem ainda 

batizadas, começaram a surgir em decorrência da circulação de literaturas 

adventistas a partir de 1884 (TIMM, 2005a, p. 13). 

   

  Logo nos primórdios da chegada da IASD a estas terras a expansão do adventismo se 

deu através da obra de publicações empreendidas por colportores missionários (Albert. B 

Staufer - 1893, W. T. Thurston - 1894, Alberto J. Berger e J. Frederico Berger - 1895) que 

aqui desembarcaram. Pois que:  

 

Por serem obreiros de sustento próprio, não apresentavam risco financeiro à igreja, 

mas compreendiam que deveriam incluir o maior número possível de atividades 

evangelísticas em sua agenda de trabalho, a fim de proporcionar conversões. Isso era 

o máximo que podiam fazer, uma vez que não tinha autorização para batizar ou 

organizar congregações formais (GREENLEAF, 2011, p. 37).  

  

  Somente em 1894 foi que a Denominação resolveu enviar ao Brasil o primeiro pastor 

ordenado, Frank H. Westphal. Este já estava trabalhando na América do Sul, em países tais 

como Argentina e Uruguai. Este pastor empreendeu viagens e pregações por São Paulo, 

Joinville e outras cidades no sul do Brasil, sendo que em Piracicaba, São Paulo fez o primeiro 

do batismo em abril de 1895. O primeiro converso a ser batizado em território brasileiro foi 

Guilherme Stein Jr. (1871-1957), iniciando assim formalmente a história da IASD no Brasil. 

A primeira viagem do pastor Frank H. Westphal ao Brasil durou cinco meses, nos quais além 

de encontrar conversos alemães, celebrar a cerimônia de Santa Ceia, realizar batismos, ele 

organizou a primeira igreja adventista do sétimo dia no Brasil, em Brusque, Santa Catarina
30

 

(WESTPHAL, 1895, p. 459).  

                                                           
29

 Na seção Progress of the Cause aparecem trechos de cartas. From Russia and South America. Advent review 

and sabbath herald, vol. 63, n. 01, Battle Creek, 5 January , 1886, p. 13; The Work in Brazil, South America. 

Advent review and sabbath herald, vol. 65, n. 10, Battle Creek, 6 March, 1888, p. 157. Para maiores detalhes 

acerca das cartas, acesse: 

<http://www.adventistarchives.org/documents.asp?CatID=27&SortBy=1&ShowDateOrder=True>. Acesso em: 

10 set. 2011. 
30

 Para maiores detalhes referentes a obra de F. H. Westphal em países da América do Sul, como também 

detalhes referente à sua viagem ao Brasil, ler: WESTPHAL, F. H. Pionero en Sudamerica. Entre Rios, 

Argentina: Centro de Investigación White, 1997. 

http://www.adventistarchives.org/documents.asp?CatID=27&SortBy=1&ShowDateOrder=True
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 Em um livreto rascunhado a partir de seus diários, no qual faz uma espécie de 

compilações de vivências pessoais, F. H. Westphal relata em breves palavras a descrição de 

sua primeira viagem do Brasil de volta para a Argentina, após cinco meses de atividades 

missionárias em terras brasileiras. Diz ele: 

 

Agotado y canado llegué al barco después de una larga cabalgata, y muy pronto 

zarpamos hacia Buenos Aires. El barco era un pequeño velero, y se movía y sacudía 

terriblemente, haciendo que me sintiera muy mal. Mi billetera estaba casi vacía, así 

que me vi obligado a comprar un boleto de tercera clase en vez de uno de primera, y 

dormí en un litera sin colchón. Cuando llegamos a Rio Grande do Sul, a pesar de 

mis escasos recursos compré una frazada. Y así continuamos nuestro viaje, día tras 

día, hasta que llegamos a Montevideo. Desde allí continuamos en forma calmada, 

por el Rio de la Plata hasta el final de mi viaje (WESTPHAL, 1997, p.31). 

  

  A despeito de algumas divergências históricas referentes à chegada oficial da IASD, 

bem como a organização das primeiras igrejas adventistas no Brasil, Timm (2005b, p. 14) 

afirma que: 

 

Seja como for, as evidências históricas comprovam que, em dezembro de 1895, já 

existiam no Brasil três igrejas organizadas, além de outros grupos de adventistas. 

Como mencionado acima, a primeira igreja adventista no Brasil (a de Gaspar Alto) 

foi organizada em Brusque, Santa Catarina, no dia 15 de junho daquele ano; e a 

segunda, no Rio de Janeiro, em 27 de outubro. A terceira igreja adventista foi 

organizada em Santa Maria do Jetibá, Espírito Santo, em 14 de dezembro.  

  

  A compreensão da análise referente à imigração alemã
31

 no Brasil entre 1824 e 1947 é 

dificultada por diversos fatores, dentre eles destacam-se dois: a) falta de precisão dos dados; 

b) mudanças territoriais na Europa Oriental (SCHÜNEMANN, 2003). Em sua análise da 

presença imigratória alemã no Brasil, Foquet (1974) destaca que as colônias 

predominantemente rurais localizavam-se no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito 

Santo, enquanto que no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro a concentração se deu nas capitais. 

Abordando a colonização alemã no Brasil por meio da imigração e realçando a localização de 

comunidades em regiões remotas do país como no sul, Seyeferth (2000, p. 291) enfatiza que 

esta ―[...] concentração em áreas restritas, relativamente isoladas da sociedade brasileira, 

                                                           
31

 Existem diversas obras que abordam a temática da imigração alemã no Brasil. A seguir uma breve indicação: 

BRAUN, Felipe K. História da imigração alemã no sul do Brasil. Porto Alegre: Costoli Soluções Gráficas, 

2010; OBERACKER JR., Carlos H. A contribuição teuta à formação da nação brasileira, Rio de Janeiro: 

Editora Presença, 1968; WILLEMS, Emilio. 1940. Assimilação e populações marginais no Brasil. São Paulo: 

Cia. Editora Nacional, 1940; SEYFERTH, Giralda. Nacionalismo e identidade étnica. Florianópolis: Fundação 

Catarinense de Cultura, 1982.   
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apesar da posterior introdução de outros imigrantes, facilitou a manutenção dos costumes e o 

uso cotidiano da língua alemã". 

  Como a obra de publicações antecedeu a obra pastoral no estabelecimento do 

adventismo no Brasil, sabe-se que além de exemplares de revistas enviadas a terras 

brasileiras, alguns colportores adventistas dispondo de literatura em inglês e alemão 

dirigiram-se para o sul do país. 

 

No Brasil, Albert Bachmeyer, um jovem marinheiro alemão que já era cristão 

comprometido, se converteu ao adventismo depois de conhecer Snyder, no Rio de 

Janeiro. Sem demora, o novo converso começou a vender literatura. Por volta de 

1894, estava trabalhando com os imigrantes alemães nos estados de São Paulo e 

Santa Catarina. Foi ele que descobriu as famílias que guardavam o sábado em 

Brusque e Gaspar Alto, e que formariam, posteriormente, o primeiro núcleo do 

adventismo no Brasil (GREENLEAF, 2011, p.33). 

   

  Na busca por entender as relações existentes entre a inserção da IASD no Brasil e a 

presença de comunidades alemãs, Schünemann (2003, p. 31) indica que a ―[...] presença de 

colônias alemãs, que se mantinham relativamente isoladas do resto do país, propiciou o 

primeiro contexto favorável para a expansão do adventismo no Brasil‖. 

 Em sua análise, Seyeferth (2000) demonstra que a comunidade alemã constituiu o 

grupo de imigrantes que menos influenciaram a sociedade brasileira devido em boa parte ao 

isolacionismo. Schünemann (2003) por sua vez, aponta para o fato de que a comunidade 

alemã no Brasil constituiu-se em importante elo para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia 

pudesse lançar as suas raízes nestas terras. Afinal, 

 

[...] a associação do Adventistmo com os alemães foi um fator importante para o 

estabelecimento da Igreja Adventista no Brasil, embora entre a comunidade lusófona 

do país também existe um forte sentimento milenarista, a cultura pietista de boa 

parte dos imigrantes alemães forneceu o elo básico para o adventismo lançar raízes 

no Brasil. O milenarismo brasileiro estrutura-se dentro de uma mentalidade católica 

popular que possui traços bem diferentes da mentalidade protestante popular na qual 

a IASD se formou nos Estados Unidos. Este distanciamento consistiu uma barreira 

inicial na qual a comunidade alemã serviu como uma ponte (SCHÜNEMANN, 

2003, p. 38). 

   

  O modo como o adventismo estabeleceu relações estreitas com as comunidades 

alemães no Brasil, e como destas colônias a mensagem adventista fluiu pelo território indica 

que: 

A religião constitui, portanto, um sistema social que vai se organizando de forma 

mais rígida e estabelecendo, com indivíduos e grupos, relações dialéticas que 

provocam reproduções de seu sistema sobre o conjunto da sociedade e reações por 
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parte de indivíduos e grupos na busca de novos sistemas alternativos (PASSOS, 

2006, p. 43). 

   

  A obra de expansão denominacional em solo brasileiro avançava lentamente, tendo 

como plataforma a obra das literaturas e sua conseqüente abertura dos caminhos, a liderança e 

apoio de poucos pastores que trabalhavam espalhados pela América do Sul. Logo tornou-se 

perceptível a importância de uma organização para a manutenção identitária, bem como 

elemento basilar para outros progressos. 

 

Os pastores conseguiam organizar igrejas com relativa facilidade, mas só seriam 

capazes de formar uma denominação viável se unissem os grupos esparsos de fiéis 

em uma entidade espiritual. A união de propósitos, ensinos e crenças requeria uma 

organização administrativa e disciplinada (GREENLEAF, 2011, p. 45). 

    

  À medida que a realidade denominacional era envolvida por uma demanda de 

contornos organizacionais, administrativos e com força disciplinadora, de modo que a 

operatividade institucional se consubstanciava às burocracias religiosas.  

 

As burocracias religiosas são organizações que adquirem essa espécie de ―vida 

própria‖, sendo que os sujeitos religiosos passam a servi-la, cada qual a seu modo, 

com poderes distintos de decisão e comando. Os sujeitos que têm poder de comando 

vão defender sua lógica e operar seu funcionamento, independentemente dos 

indivíduos que utilizam seus serviços (PASSOS, 2006, p. 40). 

   

  Os pioneiros do adventismo no Brasil concentraram energias em reforçar a obra 

realizada pelas vendas de literatura, e o fizeram por meio do evangelismo direto no qual 

realizaram diversas palestras doutrinárias intensivas de breve ou longa duração. Spies e Graff, 

pastores ordenados atendiam os adventistas brasileiros espalhados desde o extremo sul até o 

Rio de Janeiro. Apesar da limitação do atendimento pastoral, mas contando com o avanço da 

obra realizada pelos colportores, a inserção adventista multiplicava-se, tanto que em 1897, o 

Brasil contava com cinco igrejas, quatro grupos menores, sendo um total de 251 membros e 

16 escolas sabatinas com quase 500 membros (THURSTON, 1897b, p. 617-618). 

  Com o tempo foi aumentando o número de adeptos e conversos à IASD no Brasil, 

principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e no Espírito 

Santo. Não demorou muito e logo apareceram as primeiras publicações em português. Em 

1896, foi lançado o livro Vereda de Cristo (conhecido hoje Caminho a Cristo) que tendo sido 
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traduzido por Guilherme Stein Jr. foi publicado pela casa publicadora adventista de 

Hamburgo, Alemanha
32

 e amplamente utilizado instrumento mediador na evangelização.  

  Não demorou muito para que os pioneiros adventistas no Brasil percebessem a 

importância de diversificação da obra e construção de instituições, bem como a organização 

de instâncias administrativas (Associações) economicamente independentes, a fim de que 

custeassem tais empreendimentos e avançassem na evangelização. Assim que:  

 

No fim da década de 1890, os adventistas do sétimo dia já haviam estabelecido uma 

diversidade de escolas, instituições de saúde, casas publicadoras e outras 

organizações (GREENLEAF, 2011, p. 55). 

   

  Tal realidade diversificada da obra adventista verificada na profusão de instituições 

anuncia que o objetivo final era o aumento na adesão de novos membros, afinal ―a adesão de 

indivíduos a uma nova proposta religiosa [...] inclui nexo de novos significados [...] e criação 

de estratégias de agregação dos novos adeptos em torno da nova mensagem (PASSOS, 2006, 

p. 31). 

  Assim, em 1902 com a união das igrejas espalhadas no Brasil foi organizada uma 

Associação que reunia 15 congregações e 860 membros, e entre abril e setembro do ano 

seguinte foram realizadas sete reuniões gerais em todo o Brasil. Desta maneira,  

 

[...] os pioneiros do adventismo haviam produzido uma congregação nuclear, 

a instituição básica da denominação [...] que os possibilitaria alcançar vitória 

ainda mais elevadas‖ (GREENLEAF, 2011, p. 49).  

   

  Em 1906 tendo o adventismo alcançado relativo progresso na América do Sul, foi 

organizada uma instância administrativa que agrupasse os países da América do Sul com 

presença adventista, uma União. 

 

Nessa conjuntura, os adventistas estavam concentrando sua atenção em três áreas: 

Chile, principalmente ao sul de Santiago, a capital; logo ao corredor que se estende 

ao norte desde a capital da Argentina, Buenos Aires, aos pampas produtores de trigo 

da Argentina; e terceiro, as planícies do sul do Brasil, que se estendiam até o interior 

e até o sul desde o grande porto marítimo de São Paulo (SCHWARZ; 

GREENLEAF, 2009, p. 283). 
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 Editorial Notes. The Advent review and sabbath herald, vol. 74, n. 02, Battle Creeck, Michigan, 12 January 

1897, p. 32. Disponível em: 

<http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=88891>. Acesso em: 15 set. 2011. 
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  A matriz denominacional estadunidense por ocasião da Assembléia da Associação 

Geral de 1901 havia promovido uma reorganização administrativa, posto que por anos o 

poder administrativo tornara-se centralizado e moroso, o que necessariamente apontava para 

as inadequações da estrutura denominacional vigente diante da crescente internacionalização 

da igreja. Schwarz e Greenleaf (2009, p. 257) ao abordar o novo sistema de governo que se 

instalou na Denominação afirmam que: 

 

A qualidade perdurável da estrutura da igreja reorganizada – a que permaneceu 

desde então – e a expansão do adventismo, que produziu mudanças de capital 

importância [...] são evidências do êxito extraordinário da ―Grande Assembléia‖. 

   

  Por sua vez, Prestes Filho (2006) sinaliza para além das motivações internas 

denominacionais, indicando que as transformações contextuais da época influíram como 

vetores na reorganização denominacional.  

 

Uma mentalidade empreendedora refletiu na organização da IASD. Uma hierarquia 

administrativa foi estabelecida, com uma clara departamentalização. As grandes 

corporações, no início do século XX, sentiam necessidade de desenvolver melhor 

estrutura e controle para sua expansão, e a IASD foi influenciada por esse contexto 

(PRESTES FILHO, 2006, p. 48). 

  

  Os anos que sucederam à organização denominacional na América do Sul, mais 

especificamente no Brasil demonstraram ter sido a decisão acertada, pois a obra das escolas, 

publicações e saúde alavancou a expansão denominacional ampliando os seus marcos para 

além da comunidade germânica. Tal avanço deve ser compreendido sob a égide da 

institucionalização religiosa, pois que a mesma atua como processo que formaliza e fixa 

significados, valores e papéis religiosos, de modo que cria no grupo professante condutas 

mais uniformes. Nesta direção, Passos (2006, p. 55), afirma que ―a institucionalização 

assegura a coesão do grupo em torno das visões e das práticas religiosas que o caracterizam 

como distinto dos demais e do conjunto da sociedade‖.  

 O sistema educacional adventista, hoje considerado o segundo no mundo lançou suas 

bases no Brasil de forma modesta como iniciativa não oficial da Denominação. Segundo 

registros, em 1896 em Curitiba, Paraná foi aberta uma escola adventista tendo como primeiro 

diretor do Colégio Internacional de Curitiba Guilherme Stein Júnior. Localizada em uma 

cidade de maioria alemã e tendo ensino ministrado em alemão e português, a escola passou de 



64 

 

 

oito matrículas no ano de abertura para cerca de 100 em fevereiro de 1897 (THURSTON, 

1897a, p. 219, 220).  

  Em carta escrita à revista adventista nos Estados Unidos, Guilherme Stein Júnior 

apresenta a escola internacional de Curitiba, como também torna conhecidos aquelas pessoas 

que trabalhavam na escola, desde os professores até o vigia. Em sua carta indica o número 

crescente de alunos matriculados enumerando alemães e brasileiros natos que estudam na 

escola. A seguir uma foto tirada em 12 de Dezembro de 1896 e enviada à revista (STEIN, 

1897, p. 251). 

 
Fonte: The Advent review and sabbath herald, 20 April, 1897 

 

  Nos anos seguintes foram abertas várias outras escolas adventistas pelo Brasil. 

Destacam-se a escola de Gaspar Alto localizado em Brusque, Santa Catarina e a de Taquari, 

Rio Grande do Sul por figurarem juntamente com a escola de Curitiba como sendo as 

primeiras escolas adventistas no Brasil.  

  No ano de 1901, a IASD no Brasil já contava com cinco escolas, sendo que quatro 

destas eram escolas confessionais e uma ―secular‖ preparada para alunos não-adventistas. Já 

nesta ocasião estavam sendo empreendidos esforços para abertura de outras duas escolas 

(THURSTON, 1901, p. 221). A obra educacional que se constituiu no Brasil além de alcançar 

o público, buscou prioritariamente a ―[...] conservação da juventude na igreja e a preparação 

de obreiros‖ (GREENLEAF, 2011, p. 56). 

  A publicação da mensagem escrita é a mais antiga no meio denominacional adventista. 

Dentre os fatores condicionantes para a amplitude do alcance e sucesso do movimento 
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milerita, pode-se relevar o intenso uso da mídia impressa à disposição naquela época, assim 

que, segundo Douglas (2001, p. 362) ―[...] publicar livretos, folhetos e periódicos era o 

segredo do sucesso do movimento milerita do Segundo Advento‖. De certa forma, os 

adventistas demonstraram inspiração na ―[...] experiência milerita enquanto para difundir seus 

conceitos de verdade religiosa em contínua expansão‖ (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 

69).  

  E no Brasil, seu início se deu logo de imediato, pois o grupo de não adventistas 

tornava-se o potencial a ser despertado a fim de gerar conversões. Além dos riscos financeiros 

serem mínimos, a obra das publicações estava associada ao projeto missionário de ―espalhar 

as novas‖.  

 Quando F. H. Westphal empreendeu sua viagem ao Brasil em 1895, visitou em 

Piracicaba, São Paulo, Guilherme Stein Júnior que depois de batizado tornou-se diretor do 

Colégio Internacional de Curitiba e editor das publicações adventistas no Brasil. Sua fluência 

no português e alemão, além do conhecimento de inglês fizeram deste personagem a escolha 

natural para assumir o papel de editor. Em carta à administração estadunidense, Westphal 

(1895, p. 459) informou que Guilherme Stein Júnior havia adquirido um exemplar de Steps to 

Christ (Caminho a Cristo) e tendo feito a própria tradução demonstrava-se interessado em 

traduzir outros livros adventistas. Logo, não demorou muito e  

 

As edições em português das revistas O arauto da verdade (1900-1913), Sinais dos 

tempos (1913-1918) e de O Atalaia foram inicialmente realizadas em Taquari, Rio 

Grande do Sul, em prelo manual, quando foi criada a Sociedade Internacional de 

Tratados do Brasil, igualmente patrocinando edições em alemão e português, 

respectivamente [...] (OLIVEIRA FILHO, 2004, p. 172). 

  

  A foto a seguir tem valor histórico para Denominação, pois além de apresentar os 

primeiros funcionários da editora adventista, destaca aqueles que foram os primeiros 

administradores, figurando entre eles, Guilherme Stein Jr. 
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Fonte: Revista adventista, Junho, 2000 

   

Depois de algumas mudanças a editora adventista brasileira finalmente se instalou em 

Tatuí, São Paulo, assumindo o nome oficial de Casa Publicadora Brasileira (CPB) em 1920. 

Em uma síntese histórica do percurso da CPB da década de 1930 aos anos da década de 1960 

em seus investimentos, Matos (1993, p. 57) destaca que: 

 

Para a instituição a década de 30 foi fraca, pois sentiu os reflexos da crise de 1929. 

Mas, na década de 40 foram feitos muitos investimentos neste setor. Muitas obras 

foram lançadas. Já na década de 50, surge a literatura infantil, filão que hoje rende 

bons dividendos, especialmente com a publicação de material didático. Começou 

nesta mesma década o hábito de se publicar anualmente um livro de ―Meditações 

Matinais‖, onde as famílias adventistas lêem-no diariamente, uma página no culto 

doméstico. Na década de 60 houve um avanço jamais visto. Praticamente um livro 

novo por mês, saiu do prelo. 

  

  Em 2000, por ocasião do centenário da Casa Publicadora Brasileira, Lessa (2000) 

relembrou que desde a época de Guilherme Stein Jr. o primeiro editor adventista no país, a 

obra das publicações floresceu enormemente.  

  

A semente de O Arauto da Verdade inspirou o plantio de outras sementes, das quais 

germinaram revistas importantes, como Vida e Saúde, Mocidade, Nosso Amiguinho, 

etc. No solo do idealismo pioneiro, medraram também milhares e milhares de livros 

e folhetos nas áreas de saúde, doutrina, educação familiar e, por último, os livros 

didáticos (LESSA, 2000, p. 2). 
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  O então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso em sua mensagem por 

ocasião do centenário da Casa Publicadora Brasileira explicitou que o idealismo adventista 

que aqui se desenvolveu certamente dialogou com a trama histórica da sociedade brasileira. 

Assim, afirma que: 

 

Desde sua criação, a Casa Publicadora Brasileira sempre soube manter-se fiel a uma 

proposta orientada pelo compromisso com os temas de fé, sem perder de vista a 

realidade concreta da sociedade em que seus temas se inserem. Esse compromisso 

amplo se revela, por exemplo, a partir dos anos 20, quando é adotada a decisão de 

concentrar seus esforços de publicação nas áreas de educação familiar, da saúde e da 

religião (CARDOSO, 2000, p. 9). 

   

  Conhecer as condições institucionais é tão importante quanto as condições sociais da 

produção de bens simbólicos, conforme afirma Bourdieu (1997, p.157) que assinala a 

importância ―[...] de observar, portanto, os produtores da mensagem religiosa, os interesses 

específicos que animam as estratégias [...]‖. 

  A observação atenta da maior parte das publicações adventistas indica que a 

Denominação não apostou em um proselitismo direto, mas sim buscou ocupar cada vez mais 

espaço no mercado de bens religiosos. Segundo Bellotti (2005, p. 105) é imprescindível 

lembrar que ―[...] todo produto de mídia religiosa possui uma dupla natureza: a instrução e a 

divulgação‖. 

 A constante atualização das publicações, diversidade de temas, abordagens e suportes 

apresentada nos produtos adventistas indicam que os agentes institucionais estão atentos às 

mudanças ocorridas no contexto social, o que convém afirmar que a ―[...] compatibilidade 

entre a religião e mudança social garante-se com uma mudança no próprio modus operandi 

dessa produção simbólica em uma sociedade secularizada (MARTINO, 2003, p. 28).    

  Nos tempos atuais, vive-se um período caracteristicamente marcado por uma 

―sociedade de comunicação‖, assim é possível ter a indicação de que: 

 

Neste sentido, a Igreja Adventista se apresenta atenta ao seu tempo ao desenvolver 

sua mensagem religiosa por intermédio de várias frentes e por fomentar e gerir a 

atuação de empresas, em variados setores, como parte de sua missão (FONSECA, 

2008, p. 97). 

  

  A continuidade do fervor avivado no meio adventista referente ao papel a ser 

desempenhado pelas publicações na obra adventista indica para uma das características 
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fundamentais de qualquer tradição, que ―[...] é justamente sua capacidade de encontrar em si 

mesma os referenciais simbólicos para a explicação do presente, atualizando-se cada época 

em sua explicação‖ (MARTINO, 2003, p. 50). 

 Outro ramo institucional adventista no Brasil de grande importância para a 

Denominação foi a obra médico-missionária que foi estabelecida no país. No rastro desse 

empreendimento a IASD lançou fortes raízes em diversas regiões. Ao abordar a temática da 

obra médico-missionária adventista, Oliveira Filho (2004, p. 172) ressalta que: 

 

Desde que iniciaram suas atividades no Brasil, a preocupação dos adventistas com 

serviços médicos, uma das principais maneiras de ―pregação da Volta de Cristo‖ deu 

origem a inúmeros hospitais (como Silvestre, no Rio de Janeiro), Clínicas e ao 

atendimento às populações indígenas (desde 1928 os adventistas têm, por exemplo, 

contatos com os Carajás do Rio Araguaia) e às populações ribeirinhas do São 

Francisco, Araguaia e Amazonas através de lanchas médico-missionárias (neste 

último rio, o pastor L. B. Halliwell, em vinte e cinco anos, atendeu a 250 mil 

pessoas, a partir de 1931, deixando, na região, 22 igrejas, 56 Escolas Sabatinas, três 

mil adeptos batizados, um hospital e quinze escolas primárias), estas lanchas 

atendendo a aproximadamente 35 mil pessoas por ano, nos rios Amazonas e 

Parnaíba. 

  

  Desta forma, o que se percebe é que a IASD ao implantar-se no Brasil efetiva um 

intenso trabalho de expansão, mas para isso lança mão de instituições que lhe favorecessem 

êxito na empreitada. Seguindo esta direção, Greenleaf (2011, p. 75) assinala que: 

 

A institucionalização teve início nessas regiões antes que as igrejas fossem unidas 

numa hierarquia organizacional. As instituições, bem como as igrejas, ajudaram a 

criar a estrutura organizacional necessária. Uma vez estabelecidas, alimentavam uma 

a outra: o crescimento da igreja contribuía para as instituições e estas auxiliavam o 

crescimento da igreja. 

   

  Por fim, convém perceber que a institucionalização desenvolvida no seio do 

adventismo, relaciona-se com o que Leonard (1963) identifica quando afirma que a 

confessionalidade de muitas denominações protestantes se dá por meio da propaganda 

religiosa indireta, na qual  

 

[...] a fé prática das igrejas norte-americanas levou-as a um grande desenvolvimento 

das instituições para-eclesiásticas, que ofereciam a vantagem de permitir uma 

propaganda indireta, contribuindo para a criação do Reino de Deus na terra [...] 

(LEONARD, 1963, p. 162). 
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  Neste capítulo foi possível apresentar a gênese da IASD, bem como demonstrar as 

raízes mileritas de seus pioneiros. Deste grupo fundacional, há que se destacar a atuação da 

profetisa, que por ser carismaticamente qualificada figurou com predominância, ou seja, 

exerceu uma dominação carismática.  

  Ao longo do percurso histórico da IASD é possível perceber como tal Denominação 

foi aos poucos se institucionalizando, em um processo permeado pela racionalização e 

consequente burocratização. Desta forma, o universo simbólico adventista reportou-se à 

experiência fundante da fé a fim de lançar as raízes para a codificação escrita, de modo a 

legitimar o sistema doutrinário denominacional.  

 

Em suma, a organização religiosa não pode ser entendida como um momento 

totalmente posterior às experiências, como um momento segundo de 

institucionalização da fé como um status superior de codificação religiosa, 

subsistente acima e alheio ao que ocorre no âmbito das experiências religiosas 

particulares (PASSOS, 2006, p. 39). 

   

  Como acontece com os movimentos religiosos com ênfase reformadora, a IASD 

apresentava-se em seus primórdios como um movimento religioso de negação do mundo e 

sociedade, mas depois passou a desenvolver mecanismos internos de inserção no panorama 

social, cultural e político da sociedade (CAMPOS, 2004). Nesta direção, Passos (2006, p. 18) 

indica que ―uma organização religiosa significa um estágio de racionalização do sistema 

religioso que se torna capaz de articular coerentemente regras e papéis, discursos e práticas, 

estruturas e dinâmicas‖. 

 Ao longo das páginas do capítulo seguinte demonstra-se como a criação do sistema 

educacional adventista é resultante de uma articulação de discursos, práticas e principalmente 

de estruturas denominacionais. Vinda no bojo da empreitada missionária estadunidense e 

fazendo uso da propaganda religiosa, a educação adventista que desembarca em solo 

brasileiro é marcada pelo padrão norte-americano, além de ser a mola propulsora para a 

formação dos obreiros da causa adventista.  
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[...] não há uma única coletividade humana que não transmita às gerações 

descendentes [...] crenças, suas concepções morais e religiosas (CHATEAU, s.d, p. 

13). 
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O SISTEMA EDUCACIONAL ADVENTISTA 

Dos Estados Unidos da América ao Brasil 

 

 Este capítulo volta-se para o levantamento dados buscando tecer a história da chegada 

da educação adventista ao solo brasileiro, de modo a sinalizar as marcas norte-americanas no 

projeto denominacional. Identificar o percurso do projeto educacional denominacional 

constituído no Brasil em sua relação com a conjuntura do desenvolvimento nacional torna o 

empreendimento ligado à teias mais amplas, principalmente na escolha pelo estado de São 

Paulo.  

 Ao longo deste capítulo é possível identificar que a educação protestante introduzida 

no Brasil a partir da segunda metade do século XIX aconteceu concomitantemente à pregação 

dos primeiros missionários, fundando assim as escolas paroquiais, colégios e cursos 

superiores. Desta forma, pode-se considerar a educação protestante ―[...] nos seus diversos 

planos, como uma estratégia missionária, como um canal de inserção do protestantismo na 

sociedade brasileira‖ (MENDONÇA, 2008, p. 146).  

 Todavia, o transplante da educação protestante para o Brasil se deu devido a situação 

de desestruturação em que se encontrava a sociedade, o que inevitavelmente contribuiu para 

que a mesma tendo localizado as lacunas no sistema de ensino brasileiro pudesse estabelecer-

se e expandir. Pois que, o  

 

[...] transplante de uma instituição estrangeira, com seus valores e princípios 

próprios, necessita encontrar um clima de desestruturação na sociedade que a recebe, 

para que possa insinuar-se e inserir-se (MESQUIDA, 1994, p.66). 

  

  A compreensão a respeito do sistema educacional adventista que permeia este texto 

vem fortemente marcada pelas considerações de Bourdieu (2009, p. 209), para quem ―[...] o 

sujeito deve ao tipo de aprendizagem escolar que recebeu um conjunto de esquemas 

fundamentais, profundamente interiorizados‖. Ainda segundo este autor, o sistema de ensino 

além de projetar no estudante um sistema de pensamento contribui para uma transmissão 

cultural, o que ―[...] implica necessariamente na afirmação do valor da cultura recebida (e 

paralelamente, a desvalorização implícita ou explícita das outras culturas possíveis)‖ 

(BOURDIEU, 2009, p. 218). Desta forma, é inevitável afirmar que os indivíduos que são 

objetos de um sistema educacional confessional devem à escola um programa de percepção, 

pensamento e de ação, ainda mais quando tal sistema de ensino propõe-se a formar o obreiro, 

agente que devotará suas forças e energias no avanço da causa adventista. 
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 Uma marca assinalada das denominações do dito protestantismo histórico ou 

tradicional ao instalarem nas principais cidades do Brasil foi a busca constante por influenciar 

a sociedade brasileira ao atrair e educar a elite.  

 

Os colégios americanos, no Brasil, eram abertos a toda e qualquer ramificação 

confessional ou classe social. O propósito da propaganda indireta do Evangelho 

tinha como objetivo atrair as elites nacionais para os meios protestantes, para 

orientá-las e oferecer-lhes os valores morais e espirituais que eram tidos como 

interpretação genuína do Cristianismo (HACK, 2000, p. 59). 

   

  Por sua vez, a IASD buscou com muita ênfase a formação de líderes, ou seja, os 

obreiros, a fim de fazer avançar a causa adventista nestas terras, o que não a furta de a 

segundo plano evidenciar o intento de atrair aqueles cuja influência poderia ser exercida numa 

camada da sociedade que mantinha parcela do poder. Afinal, desde as primeiras iniciativas de 

abrir instituições de ensino o que ―ninguno cuestionaba que uno de los principales objetivos 

de la instituición era preparar obreros para la iglesia [...] es tema se convirtiera em una 

prioridad de la agenda institucional (GREENLEAF, 2010, p. 30). 

 Visto que, a filosofia educacional adventista é calcada nos textos da profetisa do 

movimento, e como esta encoraja a construção de escolas em regime de internato em 

contextos rurais a fim de que favorecessem a realização de atividades manuais, a rotinização 

diária e assistência espiritual tutelada, torna-se pertinente indicar que o internato contribui 

para a disciplinarização dos indivíduos (FOUCAULT, 1998). 

 É imprescindível indicar que as práticas educativas empreendidas nas escolas de 

treinamento (training school) apontam para a centralidade dos objetivos a serem alcançados, 

pois estes convergiam em apontar uma direção a fim de que os estudantes aceitassem uma 

nova maneira de ver a realidade calcada na valorização da natureza e do trabalho. Neste 

espectro, Mendonça (2008, p. 154) afirma que ―[...] os efeitos de uma educação indireta por 

via de atitudes, modos de vida, visão uniforme e coerente da realidade etc. são mais 

importantes do que a instrução‖. 

 A história da IASD apresenta em seus primórdios um desinteresse pela educação, pois 

que a membresia aguardava o segundo advento de Jesus em sua geração. Assim ―[...] para 

muitos pais adventistas a iminência do advento tornava uma educação comum e básica até 

mesmo relativamente sem importância‖ (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 116). Assim 

que, o sistema educacional adventista foi o último empreendimento denominacional. Nesta 

direção, Knight (1983, p. 1) afirma que: 
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A educação formal foi o último segmento institucional a ser estabelecido dentro da 

denominação. Ela foi precedida pelo estabelecimento da obra de publicações em 

1849, da organização eclesiástica centralizada em 1863 e da obra médica em 1866. 

Em contraste, a Igreja Adventista estabeleceu sua primeira escola em 1872 e não 

chegou a possuir um amplo sistema de escolas fundamentais até cerca de 1900. 

  

  A crença no breve retorno de Jesus fazia corrente no meio adventista que a 

preocupação com a educação demonstrava-se como uma negação virtual da crença. Desta 

maneira, os pais adventistas 

 

[...] sentiam em seu coração que o espírito da educação dada nas escolas públicas 

não se harmonizava com o espírito do movimento ao qual eles estavam ligados. 

Aquela educação era destinada ao preparo para vida terrena; eles queriam que seus 

filhos se preparassem para o céu (OLSEN, 1932, p.331). 

  

  Por ocasião da década de 1850 declarações de Ellen G. White apontavam para adoção 

de posturas mais equilibradas entre os adventistas, visto que enquanto a espera pelo retorno de 

Jesus prosseguia, as crianças necessitavam de educação para esta vida e os pais eram 

responsáveis por esta educação.  

 Em 1863, um membro adventista (W. H. Ball) dos EUA escreveu a Tiago White 

levantando uma questão relacionada à educação dos filhos e a coerência da crença no 

iminente retorno de Jesus. Ao que respondeu Tiago White,  

 

[...] o fato de que Cristo voltará em breve não é razão para que a mente não seja 

aprimorada. Uma mente bem disciplinada e informada pode melhor receber e 

acalentar as verdades sublimes do segundo advento (WHITE, 1862, p. 29). 

   

  A resposta de Tiago White por meio da revista denominacional apresentou-se como 

considerável e essencial para o estabelecimento das instituições educacionais. Knight (1983, 

p. 2) enfatiza que a resposta de Tiago White foi ―[...] importante porque aponta uma parte do 

raciocínio que mais tarde se tornaria a pedra fundamental para o desenvolvimento de um 

sistema de escolas adventistas‖.  

 Desde o desapontamento vivido pelo movimento milerita, passando pela organização 

da IASD em 1863 até a década de 1870, o programa educacional denominacional apresentou-

se reduzido a exortações acerca da importância da educação para as crianças. Vande Vere 

(1972, p. 16), afirma que:  
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[...] até os começos de década de 1870, o único ponto claro era seu descuido da 

educação avançada. Durante vinte anos, o tesouro mais valioso da denominação, sua 

juventude, havia permanecido relativamente subdesenvolvido e desaproveitado. 

  

  A expectativa pelo advento de Jesus continuava, enquanto isso a IASD expandia e 

logo se via necessitada de obreiros e funcionários mais treinados para servir a igreja em seu 

projeto de institucionalização e evangelização. Por volta do ano de 1868, a Igreja Adventista 

de Battle Creeck contratou um ex-aluno do Oberlin College para que ensinasse na escola para 

jovens, mantida com patrocínio local. Em pouco tempo, a escola dirigida por Goodloe Harper 

Bell (1832-1899) despertou a atenção, de forma que Tiago White passou a sugerir à liderança 

denominacional que a IASD necessitava de uma escola oficial. Schwarz e Greenleaf (2009, p. 

119) observam que:  

 

Por volta de 1870, havia vários jovens adventistas empregados no escritório 

da publicadora e no instituto de saúde. Muitos deles estavam ansiosos para 

adquirir mais educação. Simultaneamente, Tiago White estava se tornando 

ciente da necessidade de muitos ministros de melhorar sua facilidade de falar 

e escrever.  

  

  Concomitantemente a imperiosa carência de qualificação educacional daqueles que 

serviam nas instituições denominacionais e o desejo dos lideres em promover o 

desenvolvimento desses obreiros, ouve-se o testemunho da profetisa do movimento em 

indicar a importância de instituições educacionais para o avanço da obra adventista. A história 

denominacional atesta que em janeiro de 1872, Ellen G. White recebeu sua primeira visão 

detalhada sobre os princípios da educação apropriada, que logo depois foi publicado numa 

declaração de trinta páginas intitulada ―A Educação Apropriada‖. 

 

Sua declaração sobre a ―A Devida Educação‖ possui três seções. A primeira tem que 

ver com a importância da educação, a diferenciação entre educação e treinamento e 

a exposição da disciplina como autodomínio. A segunda fala da educação física e do 

trabalho manual com relação à educação tanto no lar como na escola. É no final 

dessa seção que a senhora White afirma que os adventistas devem ser ―reformadores 

educacionais‖. Finalmente, a terceira parte considera o ensino da Bíblia e as áreas 

comuns para aqueles que se preparam para o ministério (STENCEL, 2004, p. 13). 

 

  Na primavera de 1872, Tiago White e a esposa (Ellen G. White) começaram a discutir 

o estabelecimento de uma escola oficial com a membresia de Batlle Creeck, e depois de 

formada a comissão escolar o planejamento foi levado à Associação Geral. Nesta direção, 

Schwarz e Greenleaf (2009, p. 121) indicam que o passo seguinte foi:  
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[...] apresentar o assunto a toda a corporação de adventistas através da Review. Os 

membros eram solicitados a expressar sua opinião e, se eles aprovassem a idéia da 

escola, penhorar fundo para começar. Um mês depois, um segundo artigo solicitava 

aos estudantes em perspectiva que levassem ao conhecimento da comissão sua 

formação educacional e as matérias, especialmente na área de idiomas, que eles 

desejavam estudar.  

  

  A Associação Geral decidiu adotar a escola de Bell como a primeira escola oficial 

adventista assumindo a responsabilidade financeira e administrativa. Assim a data da 

inauguração foi marcada para o dia 3 de junho de 1872. Nas palavras de Uriah Smith por 

ocasião da inauguração da escola pode-se entender o propósito que a educação adventista 

deveria representar, pois que ―[...] como a semente de mostarda entre as plantas, esperamos 

que esta escola ocupe um lugar importante entre as instituições em funcionamento para o 

avanço da verdade‖ (SMITH, 1872, p. 204). 

 Logo em seguida à inauguração da primeira escola oficialmente denominacional, 

Tiago White sugeriu a criação de uma sociedade educacional destinada a arrecadar fundos 

para o estabelecimento da obra educacional. Por meio do periódico denominacional (Review 

and herald) levantou algumas questões, a saber: 

 

Devemos como povo considerar o assunto da educação e formar uma sociedade 

educacional? Devemos ter uma escola denominacional onde o objetivo deva ser, do 

mais prático e direto, qualificar jovens homens e mulheres para atuarem em algum 

local, de forma pública ou não na causa de Deus? Deve haver algum lugar onde 

nossos jovens possam ir para aprender tais ramos das ciências e colocá-los 

imediatamente em prática, e ao mesmo tempo serem instruídos nos grandes temas e 

verdade bíblicas? (WHITE, 1872, p. 60, 61) 

  

  Na primavera de 1874 a Sociedade Educacional Adventista do Sétimo Dia tornou-se 

entidade legal, novos esforços foram empreendidos para a construção de um edifício capaz de 

abrigar os estudantes e atender as demandas do crescente número de alunos e a multiplicidade 

das classes. Desta forma, em 4 de Janeiro de 1875 deu-se inicio os serviços de dedicação do 

Batlle Creeck College. Em seguida outras instituições foram inauguradas, de modo que 

lentamente, mas vigorosamente o incipiente projeto educacional adventista tornou-se um 

sistema educacional internacional. 

 Muitas foram as crises e divergências referentes aos objetivos educacionais, diretrizes 

norteadoras, composição do currículo, matérias de estudos, estudos dos clássicos, composição 
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do corpo docente que marcaram a trajetória dos primeiros colégios adventistas, como também 

a história da institucionalização da educação adventista.  

 Discorrendo acerca da importância dos escritos de Ellen G. White para o 

desenvolvimento do sistema educacional adventista, Spicer (1946, p. 4) afirma 

categoricamente que: 

No desenvolvimento de nosso sistema educacional cristão – desde a escola de 

fundos da igreja até a escola de ensino médio e faculdade, seminário e faculdade de 

medicina – um sistema que tem sido uma benção para os adventistas do sétimo dia – 

todo nosso povo deve entender que a instrução constante nos primeiros anos e nos 

dias atuais pelos escritos do Espírito de Profecia tem sido um fator preponderante.  

  

  É oportuno ressaltar que o ânimo e interesse denominacional pela educação deve ser 

entendido numa dialética que considere o espírito de reforma que reanimava a sociedade 

norte-americana pelo progresso da educação. Nesta conjuntura maior entende-se que no meio 

adventista 

 

[...] os princípios educacionais foram desenvolvidos, por um lado, dentro do 

contexto das tentativas do século dezenove de reformar a educação e, por outro lado, 

dentro do contexto denominacional de comparativa indiferença para com a reforma 

educacional (DOUGLAS, 2001, p. 344).  

  

  É inexato considerar que Ellen G. White foi a única voz a propugnar reforma na 

educação, pois, ―em muitos sentidos ela refletiu as mudanças que estavam produzindo-se na 

sociedade de sua época (GREENLEAF, 2010, p. 21).  

  Em um transcurso de tempo em que as ideias efervescentes reportavam a Comênio 

(1592-1670), John Locke (1632-1714), Jean Jacques Rosseau (1712-1779), Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827), Horace Mann (1796-1859) e Herbert Spencer (1820-1903), é notório 

considerar que no século XIX, especialmente depois da Guerra da Secessão surgiram 

elementos que contribuíram enormemente para uma mudança efetiva no sistema educacional 

norte-americano. Ao apresentar resumidamente as ideias e aplicação destes pensadores para a 

educação norte-americana, Stencel (2006, p. 39) assinala que: 

 

Na concepção comeniana, a arte de ensinar é sublime, pois se destina a formar o 

homem, é uma ação do professor no aluno, tornando-o diferente do que era antes. 

Ensinar pressupõe conteúdo a ser transmitido, e eles são postos pela própria 

natureza: são a instrução, a moral e a religião. Pretendia que o homem deve ser 

educado com vistas à eternidade, pois, sendo espírito imortal, sua educação deveria 

transcender a mera realização terrena. Outro pensador influente foi John Locke 

(1632-1714), que sustentava a idéia que o indivíduo obtém conhecimento pela 

experiência sensorial ao invés de apenas pelas idéias inatas. Outro expoente que 
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contribuiu para esta mudança paradigmática educacional foi Jean Jacques Rousseau 

(1712-1779) que estabeleceu um modelo de educação quase sem auxílio de livros e 

profundamente prático, conforme exposto em seu clássico, Emílio. E finalmente, 

surge Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), que se destacou pelo uso de suas 

aulas práticas. 

 

Entender o ideário de Ellen G. White para a educação adventista em sua dialética com 

as correntes filosóficas que lhe foram contemporâneas possibilita apreender os elementos que 

corroboraram de alguma forma para a criação da filosofia educacional adventista. Por isso, é 

considerável indicar duas significativas influências do século XIX que causaram impacto na 

reforma educacional adventista, a saber: a) as ideias de Horace Mann (1796-1859) que além 

de chamar atenção para a necessidade de um sistema de ensino fundamental público nos 

Estados Unidos, também relevou a importância da educação prática para as crianças e o valor 

de fisiologia e saúde no currículo escolar; b) os experimentos educacionais realizados pelo 

Oberlin College, no qual a ênfase dos estudos recaia mais na instrução bíblica e trabalhos 

manuais que no estudo dos clássicos (DOUGLAS 2001, p. 344, 345).  

Ao destacar a singularidade do Oberlin College e sua contribuição para a educação 

estadunidense, Silva (2006, p. 5) ressalta que: 

 

Outras de suas práticas educacionais inovadoras para a época foram: a educação 

integral, que envolve o físico, o mental e o espiritual, reforma nos hábitos de saúde, 

sobretudo no que diz respeito à alimentação, incluindo a dieta vegetariana, currículo 

centrado na Bíblia com forte crítica aos autores clássicos, instituições educacionais 

localizadas na zona rural e preocupação com as demais reformas sociais. 

 

Ao pesquisar acerca do Oberlin College e o relativo paralelo com as reformas 

educacionais empreendidas pelos adventistas fica patente que as ideais defendidas pela 

mesma foram exploradas, e guardadas as devidas proporções foram incorporadas à filosofia 

educacional adventista formulada pelos pioneiros denominacionais no período formativo da 

instituição. Knight (2004b, p. 8) chama atenção para o que isto significa para os adventistas 

do século 21, ressaltando que: 

 

Primeiramente, isso deveria nos ajudar a perceber mais amplamente a natureza 

reformadora do adventismo. Isso teve um impulso reformador profundo em suas 

raízes, um impulso que não pode ser negado sem alterar seriamente a natureza do 

movimento em si. Em segundo lugar, revela que nossos pioneiros estavam em 

contato com os temas sociais de seu tempo.  
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Se para o grupo de crentes do início do movimento adventista as orientações de Ellen 

G. White apresentavam-se como novidade, o que se pode seguramente afirmar aponta para o 

fato de que: 

 

[...] las instituciones educativas norte-americanas ya estaban experimentando estas 

reformas cuando Elena de White escribió la declaración de 1872. Ella sabia bien lo 

que estaba pasando en la educación de su país y muchas de las ideas que presentó 

constituían una repetición de lo que otros educadores ya estaban diciendo 

(GREENLEAF, 2010, p. 24). 

 

Certamente que o desenvolvimento do sistema educacional adventista caminhou 

concomitantemente às orientações da profetisa, todavia, seus princípios, alvos e objetivos 

educacionais encontram-se pulverizados em uma ampla e variada coleção de cartas, panfletos 

e artigos publicados ao longo de sua vida, e posteriormente sistematizados pela liderança 

eclesiástica. Tendo por objeto de pesquisa os princípios básicos da educação nos escritos de 

Ellen G. White, Cadwallader (2006, p. 400) afirma que:  

 

O produto da análise e do ensino sobre educação de Ellen White resultou num 

agrupamento de mais de duzentos temas que cobriram diversos aspectos de 

educação. Uma lista de comparação das áreas cobertas por suas obras de educação 

com o sumário do conteúdo de modernos livros-texto sobre educação revela que a 

extensão de seu conhecimento e pensamento em relação ao amplo tema: ―educação‖ 

era, sem dúvida, extenso. 

 

Ao final de sua obra, Cadwallader (2006, p. 400,401) apresenta em resumo as ideias 

que são apresentadas nos escritos sobre educação da profetisa Ellen G. White. Deste resumo, 

listo alguns itens na síntese seguinte.  

1. A única e verdadeira educação é a educação cristã, ou a educação que inclua em seus 

ensinos uma religião baseada na Bíblia. 

2. A educação deveria ser prática, bem como cultural e acadêmica. 

3. A educação deveria preparar uma pessoa para ser útil inspirando-a no ideal de serviço. 

4. O currículo deveria ser prático em si mesmo, de tal forma que cada estudante ao deixar 

a escola saísse com um meio valioso de ganhar a vida. 

5. A educação cristã não deveria estar restrita às normas da educação secular. 

6. A igreja tem como obrigação educar todos os seus adeptos, sejam crianças ou adultos. 
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7. Como não é possível obter educação religiosa por si mesma nem instrução religiosa 

que esteja em harmonia com os ensinos da igreja, nas escolas públicas, é preciso que a 

denominação opere seu próprio sistema educacional.  

8. Um dos propósitos principais das escolas denominacionais no país e fora dele é treinar 

missionários, pregadores, professores e outras classes de obreiros denominacionais. 

9. É recomendado que escolas com internato sejam localizadas em zonas rurais. 

10. Na medida do possível, o trabalho de zelar pela instituição deveria ser realizado pelos 

estudantes, e todos deveriam ter alguma experiência de trabalho. 

11. Os professores deveriam estar bem preparados academicamente, mas acima de tudo, 

deveriam ser cristãos praticantes possuidores de espírito missionário. 

12. A saúde é um fator importante no êxito do estudante; ambos, a escola e o estudante 

devem comprometer-se com os princípios de saúde. 

13. A Bíblia deve ser considerada o livro-texto mais importante em todos os níveis 

educacionais. 

14. A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico dos aspectos físico, mental, 

moral, espiritual, estético, vocacional, emocional, social e religioso da natureza 

humana. 

  É perceptível nos escritos da profetisa denominacional que a educação deve ser vista a 

partir da perspectiva da cosmovisão bíblico-cristã, a fim de que a Bíblia tenha centralidade no 

processo educativo, e aquele que é objeto da educação se desenvolva nas múltiplas dimensões 

tornando-se uma pessoa preparada para atuar como obreiro ou como alguém que, mesmo não 

estando nas fileiras dos servidores denominacionais ao escolher sua profissão apoie a missão 

da igreja. Para tanto, o ideário educacional que permeia o sistema educacional adventista, bem 

como compõe o imaginário denominacional refere-se a uma proposta educacional de 

―restauração‖ do indivíduo.    

  Nos seus escritos, Ellen G. White insere a educação no tema do Grande Conflito, 

categoria esta que destaca a constante tensão entre as forças do bem contra as forças do mal, 

de modo que na perspectiva da cosmovisão bíblico-cristã a obra educacional é tida como 

instrumental de ação e de sentido no contexto escatológico adventista. Nesta direção, a 

educação adventista deve servir a um propósito maior. Pois, que denominacionalmente 

falando entende-se que: 
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A mais elevada educação é o conhecimento experimental do plano da salvação, 

conhecimento que é adquirido por meio de sincero e diligente estudo das Escrituras. 

Essa educação renovará o entendimento e transformará o caráter, restaurando a 

imagem de Deus na alma. Fortalecerá a mente contra as enganosas insinuações do 

adversário, e habilitar-nos-á a compreender a voz de Deus (WHITE, 1994, p. 11). 

  

  Ao empreender esforços na direção por compreender os princípios balizadores 

presentes durante os primórdios da formação do sistema educacional adventista, Silva (2006, 

p. 8-11) indica que a postura crítica em relação à modernidade educacional dentro de um 

espírito de reforma educacional, a proposição de uma educação positiva como processo 

dirigido e o estimulo à junção educacional com práticas de trabalhos manuais constituem-se 

como sendo as principais ideias norteadoras para o momento fundante da educação adventista.  

  Os princípios da educação adventista, conforme expostos nos escritos da profetisa da 

denominação apresentam na rede conceitual a preponderância dos termos, tais como rigidez e 

disciplina. Nesta perspectiva, a repressão dos instintos adquire ressignificação e o 

autocontrole entendido sob a égide da ética protestante ganham dimensões balizadas por 

virtudes de laboriosidade, cumprimento do dever, ordem e espírito de obediência 

(STRÖBELE-GREGOR, 1992, p. 139). 

 Os escritos de Ellen G. White, a profetisa do movimento adventista expõem de forma 

muito bem articulada que a educação denominacional deve ser o mais pragmática possível, 

bem como de grande utilidade para o avanço denominacional advindo de esforço diretamente 

administrado institucionalmente, como também promovido indiretamente pela membresia. 

  

A verdadeira educação não é educação ordinária; nem é algo separado da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. A igreja deve ser constituída de homens e mulheres que 

compreendem, crêem e vivem a especial mensagem de Deus para os últimos dias, e 

se unem para cumprir sua missão de proclamá-la ao mundo. Na melhor das 

hipóteses, a educação adventista do sétimo dia se tornou o meio básico da igreja em 

alcançar esse fim. Ela não somente forma ministros, médicos, enfermeiros e 

professores, mas prepara todo estudante para ser um inteligente ganhador de almas, 

seja qual for seu chamado (MAXWELL, 1982, p. 233). 

  

  Uma análise da influência de Ellen G. White no estabelecimento dos princípios 

filosóficos da educação adventista oferece elementos indicativos de que na explicitação dos 

princípios, objetivos e alvos educacionais propostos pela profetisa, a mesma legitima os 

princípios, valores e crenças da Denominação. E como consequência disto, a Denominação 

estabeleceu e consolidou um amplo sistema educacional, como também fez de Ellen G. 
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White, a educadora adventista por excelência. De acordo com Gross (1999a, p. 79), os 

adventistas viram em Ellen G. White  

 

[...] uma autora cuja filosofia educacional expressava exatamente as necessidades 

daquela comunidade específica. Não só expressava, como servia de base teórica para 

todo um processo interno de coesão, ordem e equilíbrio e manutenção, exatamente 

por expressar e advogar as crenças básicas e valores morais e espirituais da 

denominação adventista como um todo, pela abrangência do que escreveu, mas em 

particular no que se refere ao sistema educacional que foi estabelecido pela igreja.  

 

Na direção em busca da constituição de uma rede educacional adventista destacam-se 

alguns acontecimentos da história do desenvolvimento institucional no meio denominacional. 

Figuram entre eles: a criação do Departamento de Educação em 1887 na Associação Geral da 

Denominação, a convenção educacional realizada entre julho e agosto de 1891 em Harbor 

Springs, Michigan e a criação em 1897 do Avondale School for Christians Workers, na 

Austrália, ―[...] que sob pessoal orientação de Ellen G. White e seguindo os princípios 

educacionais assumidos na convenção de Harbor Springs [...] tornou-se o padrão para as 

escolas adventistas (SILVA, 2006, p. 12). 

Referente à convenção educacional realizada em Harbor Springs entre os meses de 

julho e agosto de 1891, pode-se indicar que a mesma constituiu em grande incentivo para a 

implementação de uma filosofia cristã para a educação adventista, visto que:   

 

Durante esta convenção foi estudado o livro [bíblico] de Romanos e Ellen G. White 

ressaltou a necessidade de um relacionamento pessoal com Cristo, de um 

reavivamento espiritual entre os educadores, destacando a centralidade da educação 

na mensagem cristã, ou seja, as implicações educacionais do evangelho. Foi a via da 

emoção reagindo e pressionando pela adoção de uma cosmovisão biblicamente 

orientada como suporte para a práxis educacional (SILVA, 2001, p. 95). 

 

Tendo por norte a demonstração das razões do porquê o Avondale School tornou-se 

exemplar e influenciou decisivamente o desenvolvimento de futuras escolas adventistas, 

Schwarz e Greenleaf (2009, p. 197) destacam entre outras coisas:  

 

[...] (1) a praticabilidade e vantagens de um campus amplo, localizado em um 

ambiente rural; (2) a viabilidade de um sólido programa trabalho-estudo; (3) o valor 

das indústrias escolares como uma fonte de trabalho estudantil e como um auxílio ao 

orçamento operacional da escola; (4) a necessidade de fundos sistemáticos para 

―auxílio estudantil‖; (5) o sucesso do envolvimento estudantil em atividades 

beneficentes e missionárias em lugar de extensos programas recreativos e 

esportivos; e (6) a praticabilidade dos conselhos de Ellen G. White sobre a educação. 
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Além dos fatores citados acima como referentes de importância e influência no 

desenvolvimento do sistema educacional, é inegável que a expansão missionária 

denominacional para fronteiras além da América do Norte e seus desdobramentos certamente 

contribuíram para a consolidação do incipiente sistema de ensino adventista, bem como para a 

sua consequente internacionalização. Assim que, é oportuno considerar que: 

  

[...] a denominação necessitava preparar jovens para o desenvolvimento da ação 

missionária em outros países. Sendo assim, a necessidade de escolas na América do 

Norte e Europa, destinadas à formação de missionários para essas missões, era 

evidente. Além disso, fazia parte do proselitismo da IASD o estabelecimento de 

escolas nos países onde a presença adventista ainda era incipiente, a fim de 

favorecer a evangelização e preparar novos líderes para aquele campo missionário 

(SANTOS, 2010, p. 41). 

 

Este expansionismo missionário adventista encontra relações especiais com o contexto 

norte-americano de obra missionária empreendida pelas denominações religiosas 

estadunidenses, pois que 

 

[...] as duas últimas décadas do século 19 testemunharam o clímax dos movimentos 

de missões estrangeiras no protestantismo norte-americano. Sendo assim, os 

protestantes americanos começaram a ver lugares como Índia, África, China e Japão 

como seus campos missionários (AHLSTROM, 1972, p. 864). 

 

Referindo-se ao grande avanço missionário empreendido pelos adventistas na trama do 

movimento das missões, característico da época e os desdobramentos para a educação 

denominacional, Knight (2001, p. 10) assegura que:  

 

Em 1880 os Adventistas possuíam apenas oito missões com cinco evangelistas fora 

dos Estados Unidos. Em 1890 eles ainda tinham oito missões, mesmo que o número 

de evangelistas tinha subido para 56. Entretanto, em 1900, o número de missões 

tinha subido para 42, e o número de evangelistas para 481. A última década do 

século 19 deu início a uma tendência acelerada que permaneceu sem decrescer 

através dos primeiros 30 anos do século 20. Por volta de 1930 a igreja sustentava 

8.479 evangelistas fora da América do Norte, representados em 270 missões. Esta 

expansão transformou a própria natureza do adventismo. As missões exerceram um 

impacto direto sobre a expansão educacional Adventista do Sétimo Dia. A 

denominação considerou suas escolas como agências preparatórias para o aumento 

crescente de obreiros em sua rápida expansão do trabalho global, assim como a 

expansão evangélica das missões tinha sido estimulada pelo movimento dos 

institutos bíblicos e faculdades missionárias para treinar um grande número de 

missionários em um curto período de tempo. 

 

Com o desenvolvimento da educação denominacional na América do Norte, a obra 

educacional adventista acompanhou o movimento missionário denominacional em sua 
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expansão para além das fronteiras estadunidenses, e como a maioria dos obreiros era de norte-

americanos inevitavelmente o modelo educacional norte-americano da denominação tornou-

se o paradigma a ser replicado nas novas terras alcançadas. Mesmo suscetível a adaptações a 

depender da comunidade alcançada, sempre era visível a influência do modelo norte-

americano. 

No avanço do adventismo e desenvolvimento das instituições educacionais além da 

América do Norte há um indicativo de que tal avanço se deu em quatro movimentos com 

quatro direções. Esses movimentos não foram produzidos em sequência, mas certamente 

apresentam aspectos diferentes do movimento educacional adventista. Greenleaf (2010, p. 

107) assinala marcadamente as direções afirmando que: 

 

A primeira foi para a Europa, onde os obreiros nacionais estabeleceram suas 

próprias escolas ou rapidamente tomaram posse delas depois de fundadas por 

missionários estrangeiros. O segundo movimento se deu na Austrália, África do Sul 

e América do Sul, onde Inglaterra, Holanda, Espanha e Portugal haviam levado suas 

línguas e costumes para estabelecer extensões coloniais da vida e cultura europeias. 

O terceiro e quarto movimento tem que ver com a educação adventista nas fronteiras 

missionárias: uma avançou para terras povoadas por cristãos não brancos, e outra 

procurou alcançar a grupos que os adventistas denominavam em geral ―pagãos‖ 

porque, em sua maior parte, não eram cristãos e só haviam assimilado parcialmente 

a cultura ocidental. 

 

2.1 A Educação Protestante no Brasil 

 

É importante referirmos à influência da Reforma do século XVI sobre a educação, 

visto que esse movimento religioso contribuiu enormemente para a ascensão da cultura 

escrita, como também marcou profundamente a confessionalidade das igrejas de matriz 

protestante. 

A popularização do ensino e abertura de escolas populares são em muito devedoras à 

Reforma Protestante, pois para o protestantismo pouco ganho haveria em colocar a Bíblia nas 

mãos de um povo marcado pelo analfabetismo, mesmo em uma época de intensa divulgação 

de textos escritos pela invenção da imprensa (BRENTANO, 1968; LESSA, 1956).  

Assim que, Gomes (2000, p. 99) afirma que:  

 

A reforma protestante rompeu com as instituições escolásticas sobre a educação, 

posto que as origens encontravam-se no humanismo renascentista e deu um impulso 

decisivo para a afirmação do princípio da instrução universal e laica. 
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Muitos dos escritos de Lutero evidenciavam seu grande interesse pela educação, de 

forma que com o apoio de uma boa parte dos príncipes ele contribuiu para a reformulação do 

sistema educacional alemão. Apesar das grandes dificuldades religiosas e impedimentos 

políticos característicos da época da Reforma Protestante 

 

Lutero criou um sistema de educação elementar para que o povo pudesse aprender a 

ler a Bíblia em alemão; a execução desta tarefa foi recomendada aos governos das 

cidades alemãs numa carta em 1524; em 1539, ele lembrou aos pais o dever de 

enviarem seus filhos à escola. A educação elementar compulsória teve nesses 

esforços os seus primórdios. Interessou-se ainda pelas escolas secundárias e pela 

educação universitária (CAIRNS, 1990, p. 241). 

 

Desta forma, a partir do século XVII surgiram teóricos que com sua ideias 

influenciaram enormemente a formação de uma filosofia e metodologia educacional 

protestante, tendo em vista a adequação do espírito da reforma ao campo educacional. Para 

muitos o maior expoente da pedagogia protestante é Comenius, que com sua obra Didática 

Magna: tratado da arte universal de ensinar tudo a todos estabeleceu a Pedagogia como área 

de conhecimento específico. 

É imprescindível mencionar as primeiras iniciativas educacionais dos protestantes 

norte-americanos e seu devido contexto de ingresso no Brasil antes de abordar a 

implementação e desenvolvimento da educação adventista em terras brasileiras. Tal 

perspectiva histórica oportuniza explorar elementos do interior do próprio ensino provincial 

da época e sinalizar o desenvolvimento do ensino privado, bem como evidenciar o papel 

desempenhado pelas escolas americanas de matriz protestante. 

Sabe-se que a perpetuação do protestantismo em solo brasileiro demandava estratégias 

pelas quais tornasse possível uma inserção balizada pela preocupação educacional. Ramalho 

(1976, p. 69) indica que: 

 

O programa educativo é uma das primeiras e mais importantes expressões da obra 

missionária. A natureza e a profundidade das mudanças que se quer introduzir na 

sociedade não condizem com o analfabetismo dos conversos, nem com a pouca 

instrução reinante. É necessário que o protestante seja capaz de, pelo menos, ler a 

Bíblia e certa literatura, e a comunidade global deve valorizar e expandir a educação, 

considerada a mola principal de ascensão social.  

 

De acordo com Vieira (1980) a distribuição de Bíblias e literatura protestante já havia 

iniciado desde 1822, trabalho este realizado por missionários colportores. O trabalho realizado 

por estes missionários contribuiu inicialmente para a divulgação de ideias protestantes, bem 
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como diagnosticou certa abertura a uma nova opção de prática religiosa que se emoldurava 

numa latente tolerância religiosa. Tal constatação é registrada no relato de viagem ao Brasil 

de Kidder, segundo o qual afirma que em:  

 

Nenhum outro país católico existe onde seja maior a tolerância ou a liberdade de 

sentimentos para com os protestantes [...]. A tolerância e a liberdade religiosa foram 

aos poucos se infiltrando no povo, daí estarem muitos preparados para receber com 

simpatia qualquer movimento que lhes desse aquilo de que até então haviam sido 

sistematicamente privados: as Sagradas Escrituras (KIDDER, 1940, p. 107,108).  

 

Considerados pioneiros da evangelização protestante no Brasil, os metodistas Daniel 

Parish Kidder (1815-1891) e Justin Spaulding desempenharam um importante papel na 

divulgação do evangelho aos brasileiros. O pastor presbiteriano James Cooley Fletcher (1823-

1901) aportou em solo brasileiro para substituir Lewis Morris Pease (1818-1897) no posto de 

capelão da Sociedade Americana de Amigos dos Marinheiros fundada no porto do Rio de 

Janeiro em 1832 em função do grande contingente de marinheiros americanos que passavam 

pela cidade. Tendo se tornado amigo do Imperador D. Pedro II e de pessoas de destaque da 

sociedade brasileira, James Fletcher empreendeu uma obra propagandista na qual apresentava 

os Estados Unidos como modelo de progresso, apontando que o desenvolvimento cultural e 

econômico do Brasil deveria ser conseguido por meio do modelo americano (SANTOS, 

2009). 

Por meio de suas obras, Kidder e Fletcher despertaram grande interesse pelo Brasil 

entre os norte-americanos, em especial a obra Brazil and the Brazilians publicada em 1857. 

De acordo com Matos (2004), as obras de Kidder e Fletcher descreveram o Brasil como um 

país muito vasto, cujos recursos naturais eram extraordinários, no entanto, o país encontrava-

se prejudicado pelo atraso econômico, falta de escolas e pela ignorância religiosa. O 

Catolicismo estava tendo êxito em educar o povo nos princípios éticos e espirituais do 

evangelho. Assim que, para que o progresso e a prosperidade do Brasil era importante que os 

norte-americanos levassem a sua religião, seus valores e os seus métodos educacionais. 

Dentre os homens públicos e intelectuais que apoiaram a política de imigração norte-

americana para o Brasil figurava o Deputado Aureliano Cândido Tavares Bastos, que se 

destacava por diversas razões, a saber: 

 

[...] Primeiro, porque ele, mais do que qualquer outro em cargo público no Brasil, 

tinha um amor e uma admiração absolutamente irrestritos pelos Estados Unidos da 

América e pelas coisas americanas. Segundo, porque amava o ―progresso‖, a ponto 
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de travar batalhas por causas impopulares, tais como a abertura do rio Amazonas ao 

tráfico internacional, comércio livre, a liberação das leis comerciais, a 

descentralização do governo, e outras mais. Em terceiro lugar, porque tornou-se 

patrocinador das imigrações inglesa, americana e alemã, e defendia quaisquer que 

fossem as medidas que ajudassem as mesmas, tais como melhores meios de 

transporte internacional, casamento civil e liberdade de culto (VIEIRA, 1980, p. 95).  

 

Até aqui, foi possível sinalizar no protestantismo a importância atribuída à leitura da 

Bíblia, indicar o papel da distribuição de Bíblias e literatura protestante para a propaganda 

religiosa empreendida pelos missionários colportores, indicar indícios de tolerância religiosa 

presente na sociedade brasileira do século XIX, apontar a propaganda referente ao Brasil na 

América do Norte, indicar a simpatia política pelo progresso americano, todavia, torna-se 

notório referenciar o contexto educacional brasileiro que configurou-se como facilitador para 

o aparecimento e êxito das escolas protestantes americanas, bem como para a adoção do 

padrão norte-americano de ensino. 

Neste sentido, far-se-á um recorte geográfico e temporal que privilegiará os estados de 

São Paulo e o Paraná por ocasião da segunda metade do século XIX, visto que em solo 

paulista a educação protestante norte-americana fincou profundas raízes, mas que se propagou 

para outras regiões. Desta forma, é possível referir-se ao Paraná, pois neste território foi 

fundada a primeira instituição educacional adventista fundamentada nos princípios 

educacionais da incipiente Denominação.  

A educação na província de São Paulo apresentava-se com escolas despovoadas, 

marcada pelo desinteresse de professores e alunos à espera de uma adequada formação 

didática dos professores, instalação de um sistema de inspeção eficiente, bem como 

reivindicava a frequência obrigatória à escola elementar. Apesar de medidas adotadas no final 

de 1851, a realidade do ensino público em São Paulo era deplorável. Tal realidade era 

composta por diversas variáveis, dentre as quais destaca-se que: 

 

O nível baixíssimo do ensino ministrado, se era devido em grande parte ao 

desinteresse dos pais, que retiravam os filhos da escola mal dominassem a leitura e a 

escrita do próprio nome, refletia, sobretudo, a existência de professores 

inadequadamente preparados para o desempenho da função docente (BARBANTI, 

1977, p. 12). 

  

  Paralelamente a deficiência do ensino público na província de São Paulo, o setor 

privado caminhava avantajadamente no atendimento escolar de nível primário e secundário 
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desde a época do movimento pela liberação do ensino particular nas décadas de 60 e 70 do 

século XIX.  

 

Ao passo que as escolas oficiais não prosperam, as particulares caminham e 

desenvolvem-se visivelmente desde que a assembleia legislativa provincial 

proclamou a liberdade de ensino. É dessa data em diante que as aulas noturnas foram 

instaladas, as prelações públicas abertas, os colégios organizados sob bases mais 

amplas e bibliotecas fundadas [...] se algum movimento de reação não vier 

entorpecer o brilhante caminho da instrução privada, é natural que esta província 

tome lugar em pouco tempo entre as mais civilizadas. Se, porém, a tutela oficial 

tornar a estender seu braço esterilizador, então só a onipotência da regeneração 

material pelas estradas de ferro, arremessando do seu bojo fecundo as indústrias e a 

imigração, operará, ainda que mais tarde, a regeneração (GODOY, 1875, p.86, 89). 

  

  A presença de comunidades de imigrantes no oeste paulista demandava assistência 

religiosa e instrução escolar dos seus filhos, e com a presença de missionários norte-

americanos a partir de 1860 tornou possível a instalação de escolas para os filhos dos 

imigrantes protestantes. Neste sentido, Barbanti (1977, p. 107) evidencia que:  

 

[...] a abertura de escolas frequentemente acompanhou, e às vezes precedeu, a 

instalação das igrejas protestantes na Província de São Paulo. Tanto para imigrantes 

quanto para pastores a fundação dessas escolas representava uma resposta às suas 

necessidades. 

 

Somente entre os anos 1861 e 1869 diversas autorizações para o exercício do ensino 

foram outorgadas a protestantes, bem como se viu a fundação de escolas americanas de 

confissão protestante na província de São Paulo. 

 

IGREJAS ESCOLAS 

Presbiteriana – São Paulo (1863) 

    (Norte)         Brotas (1865) 

                         Lorena (1868) 

                         Sorocaba (1869) 

Escola Americana (1870) 

Escola de Missão (1871) 

Escola Presbiteriana (1873) 

Presbiteriana – Campinas (1870) 

    (Sul)             Sta. Bárbara (1870) 

Internacional (1869) 

Metodista – Sta. Bárbara (1871) 

                    Piracicaba (1881) 

Colégio Piracicabano (1881) extensão da 

escolar das irmãs Newman (1879) 

Batista – Sta. Bárbara (1871) 

               São Paulo (1899) 

Colégio Batista Brasileiro (1902) 

transformação do ―Colégio Progresso 

Brasileiro‖ (1884) 
Fonte: BARBANTI, 1977 
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 Certamente que as escolas protestantes fundadas no Brasil tinham por finalidade o 

atendimento às minorias estrangeiras, todavia, há que considerar que o protestantismo que 

aqui desembarcou apresentava-se permeado por ideais liberais e democráticos e projetava 

para o interior das instituições educacionais a finalidade do proselitismo, de modo a 

estabelecer bases para influenciar a política e cultura do país. Nesta perspectiva, é evidente 

compreender como o ―americanismo‖ marcava a instituição, principalmente no quesito 

cultura escolar, pois esta se constituiu como 

 

[...] conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, 

e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades 

que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 

simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p. 10). 

  

  Nesta direção, é possível relevar o papel das práticas educativas protestantes no Brasil 

que veiculadas por estas instituições apresentavam de diversas formas a circulação e a 

apropriação dos padrões escolares norte-americanos, e certamente o processo de produção 

desses padrões. Segundo Warde (2001, p. 14),  

 

[…] as escolas norte-americanas que se instalaram no país a partir da década de 

meados do século XIX; eram escolas de diferentes vertentes da Igreja Reformada 

que não só atenderam imigrantes norte-americanos aqui instalados, mas também 

filhos de brasileiros e outras nacionalidades. [...] estenderam o seu raio de ação para 

além de grupos imigrados e se enraizaram, através de diferentes mecanismos [...]. 

  

  Os anos finais do Império testemunhavam críticas à ideia das vinculações do 

catolicismo ao espírito aristocrático e conservador ligado a velhos métodos pedagógicos e 

interessado no status quo, no qual a elite nacional afeiçoada à mentalidade católica 

permanecesse no poder. Foi nas tramas deste contexto sociopolítico que as escolas americanas 

de confissão protestantes auxiliaram na consagração de uma mentalidade cientifica que 

pudesse colocar o país à altura do século. Mas, também  

 

[...] não podemos esquecer que as escolas protestantes americanas tinham evidentes 

fins de proselitismo, funcionando como agências catequéticas: a manutenção de 

estabelecimento de ensino acadêmico representava na realidade, uma das técnicas de 

evangelização mais largamente empregadas pela Igreja Reformada na América. 

Justamente por isso, eram escolas suportadas financeiramente pelas Igrejas 

Protestantes, o que em grande parte garantia o êxito de seu financiamento 

(BARBANTI, 1977, p. 45). 
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  Por ocasião do inicio do século XIX o Paraná ainda era a 5ª Comarca da Província de 

São Paulo, e Curitiba consistia em apenas um pequeno povoado. Com o passar dos anos, 

Curitiba apresentou sinais de crescimento por localizar-se como ponto estratégico do caminho 

que ligava centros criadores de gado. Foi a partir da evolução da economia ervateira que se 

viu algum progresso no Paraná, especialmente em Curitiba no período de 1820 a 1850. Desta 

forma, foi que 

 

[...] as populações do interior puderam aumentar a sua renda real, dedicando-se à 

extração de erva, enquanto a urbana, de Curitiba e do litoral, viu expandir, pelo 

efeito multiplicador, o mercado interno (PADIS, 1981, p. 44). 

  

  A situação da economia ervateira já não se apresentava tão favorável na passagem da 

primeira metade para a segunda metade do século XIX, adicionado a isso o Paraná contava 

com o descaso dos governantes paulistas, o que favoreceu o desejo paranaense por 

emancipação. Referindo-se a esse desejo, Saint-Hilare (1978, p. 117) registrou  

 

[...] um desejo manifestado por seus habitantes desde 1822 e inúmeras vezes 

exprimido, qual seja o de separá-la da Província de São Paulo. Em 1840, essa 

reivindicação foi feita de uma maneira toda especial. Ao responder às autoridades 

locais, o Ministro fez-lhes várias perguntas que demonstravam claramente não ter o 

governo grande conhecimento dessa parte do Brasil. O assunto morreu ai, mas os 

Curitibanos não desistiram, em 1843 renovaram seu pedido [...]. 

  

  A emancipação política do Paraná ocorreu em 1853, tendo sido elevado à categoria de 

Província em 19 de Dezembro de 1853, da qual Curitiba tornou-se a capital. O primeiro 

presidente da Província, Zacarias de Góes e Vasconcelos elegeu como prioridades: ―[...] 

incentivar a instalação de colônias de imigrantes, criar escolas municipais, defender suas 

fronteiras, estimular o comércio de mate, melhorar as comunicações e transportes‖ (ABREU, 

2003, p. 22). 

 Por ocasião da emancipação, a recém-criada Província contava com uma população 

constituída de habitantes livres (52.069), escravos
33

 (10.189). Posto que os escravos fossem 

                                                           
33

 A investigação empreendida por Pena (1990) referente aos escravos na província do Paraná contrapõe-se a 

imagem amplamente divulgada que cerca o cativo de passividade, recuperando a figura do escravo como sujeito 

social capaz de reproduzir e criar gestos e valores significativos que contribuíram para melhorar sua existência 

no cativeiro. Para maiores detalhes consultar: PENA, Eduardo S. O jogo da face: a astúcia escrava frente aos 

senhores e à lei na Curitiba provincial. Dissertação de Mestrado. Pós-Graduação em História. Curitiba: UFPR, 

1990, 180 p. Disponível em:<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24620/D%20-

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24620/D%20-%20PENA,%20EDUARDO%20SPILLER%20VOL%201.pdf;jsessionid=160F511948E21AEA785E76D146686995?sequence=1
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proibidos de frequentar a escolas, existia 5.676 meninos e 4.709 meninas em idade escolar (6 

a 14 anos), todavia, apenas 12,3% dos meninos e cerca 5,4% da meninas recebia algum tipo 

de instrução (WACHOWICZ, 1981).  

  A organização do ensino paranaense era baseada no modelo da Província de São 

Paulo, na qual o funcionamento das escolas públicas e privadas estavam sujeitas à fiscalização 

governamental e contava com inspetoria que auxiliavam na fiscalização e orientação do 

processo de ensino.  

 Com a aprovação do Regulamento da Instrução Pública em 1876, a liberdade de 

ensino foi conferida na tentativa de promover o surgimento de colégios particulares, 

objetivando dessa maneira a expansão do ensino pelo território da província. Conforme 

atestam as palavras do presidente provincial Lamenha Lins, o intento parece ter se 

concretizado. 

 

Notei com verdadeiro prazer instalarem-se diferentes escolas e colégios particulares 

depois de promulgado o regulamento. [...] Penso que para semelhante resultado 

deveria concorrer essa bem entendida liberdade, que não prejudicando o ensino 

oficial, pode despertar a iniciativa cidadã (rel. do Presidente da Província, em 

15/02/1876, apud OLIVEIRA, 1986, p. 43).  

  

  Durante o período compreendido entre 1829 e 1853, o Paraná havia recebido apenas 

alguns alemães, franceses e suíços, todavia, com o fim da escravidão e diante da política 

imigratória empreendida pelo governo imperial, o Paraná empreendeu intensamente a entrada 

e fixação de imigrantes. De acordo com recenseamentos realizados em 1872 e 1890, o total da 

população na Província que era 62.258 habitantes passou para 126.722 em 1872 e acusou 

249.491 habitantes em 1890 (PADIS, 1981). 

 As últimas décadas do século XIX apresentaram um movimento ainda mais forte na 

imigração no Paraná, tanto que somente entre janeiro e agosto de 1895 entraram no Paraná 

cerca de 13.893 imigrantes, sendo que 845 vieram por conta do Estado, 11.384 por conta da 

União e 1.664 por imigração espontânea (ABREU, 2003, p. 31). 

  Muitos imigrantes alemães foram atraídos para se instalarem um Curitiba e lá se 

estabeleceram ―[...] como chacareiros e mesmo como carroceiros, dedicados ao plantio de 

produtos diversos e ao seu transporte, além da exploração de saibro, de pedreiras e terrenos 

arenosos (OLIVEIRA, 1986, p. 205). Outros, por sua vez exerceram ―[...] profissões urbanas, 

                                                                                                                                                                                     
%20PENA,%20EDUARDO%20SPILLER%20VOL%201.pdf;jsessionid=160F511948E21AEA785E76D146686

995?sequence=1>. Acesso em: 21 out. 2011. 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24620/D%20-%20PENA,%20EDUARDO%20SPILLER%20VOL%201.pdf;jsessionid=160F511948E21AEA785E76D146686995?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24620/D%20-%20PENA,%20EDUARDO%20SPILLER%20VOL%201.pdf;jsessionid=160F511948E21AEA785E76D146686995?sequence=1
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como: carpinteiros, pedreiros, açougueiros, comerciantes, industriais, [...]‖ (WACHOWICZ, 

1968, p. 113-114). 

 Com a chegada desse contingente de imigrantes a vida social na capital provincial, 

Curitiba, tornou-se mais movimentada em suas atividades culturais e entretenimentos 

ofertados.  

 

[...] os alemães com os clubes de atiradores, com a sociedade de cantores, os 

concertos musicais, ou os italianos com as representações sacras ao ar livre. Surgem 

salas de baile e reuniões eruditas, de imigrantes. Festejos cívicos de imigrantes 

comemoram datas nacionais de seus países de origem (WESTPHALEN; 

BALHANA, 1983, p. 08). 

   

  Segundo Abreu (2003, p. 28) o aumento populacional foi incrementado pela chegada 

dos imigrantes europeus, e teve ―[...] reflexos para no setor do ensino. Oriundos de países 

onde a educação popular encontrava-se mais desenvolvida, os imigrantes passaram a solicitar 

escolas para seus filhos‖. 

 Tendo se estabelecidos em Curitiba, os imigrantes de origem alemã  

 

[...] devido seu enraizamento cultural, buscavam para seus filhos escolas que 

oferecessem a oportunidade das crianças não serem aculturadas. Daí, a necessidade 

de instituições de língua alemã (MESQUIDA, 2005, p. 44).  

   

  E como ocuparam majoritariamente o espaço urbano de Curitiba, tanto os imigrantes 

alemães nascidos na Alemanha quanto os teuto-brasileiros demandavam estratégias de 

manutenção da identidade cultural, principalmente, por meio da família, escola e da igreja 

(RENK, 2004, p.16). 

 Assim, convém ressaltar que os imigrantes alemães procuraram preservar a identidade 

étnica, através de elementos culturais que os identificavam com a pátria de origem. Nesta 

direção, Geertz (1989, p. 15) afirma que: 

 

[...] o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 

assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não com uma 

ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à 

procura do significado. 

  

  O governo procurou atender à população escolarizável das novas colônias por meio da 

ampliação da rede escolar e do quadro do magistério público, todavia, o funcionamento das 

escolas públicas ainda era precário (OLIVEIRA, 1986, p. 215). E mesmo, apesar das 
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iniciativas governamentais ―[...] não se resignando à falta de escolas, já que o governo não 

lhas dava, multiplicavam [...] as particulares (WILLEMS, 1980, p. 276). 

 

2.2 Escola Americana para a Comunidade Alemã  

  

  A sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia encontrava-se em Battle Creeck, nos 

Estados Unidos, mas a Denominação já possuía um programa vigoroso de missões em boa 

parte do mundo, especialmente na Europa. Os anos finais do Século XIX demonstravam a 

presença dos adventistas estabelecida na Alemanha, onde a partir da chegada de Louis 

Richard Conradi (1856-1939), principal coluna do adventismo alemão, a obra da colportagem 

tornou-se eficiente para os esforços evangelísticos dirigidos em torno das cidades 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 212-213). 

 À medida que a missão mundial adventista começou a expandir-se intensamente na 

última década do século XIX, a Alemanha demonstrou-se o país mais receptivo à pregação 

adventista. Tal êxito esteve vinculado duplamente ao esforço incansável de L. R. Conradi, 

bem como ao espírito reavivado ―[...] pelas rápidas transformações sociais por que passava a 

Alemanha, graças ao intenso desenvolvimento industrial‖ (CÔRREA, 2005, p. 88). Por sua 

vez, Schünemann (2009, p. 154) afirma que: 

 

Embora, Conradi não tenha sido responsável pela inserção da IASD na Alemanha, 

sua atuação foi fundamental para a rápida expansão da IASD na Alemanha. Sua 

atuação não se restringiu a Alemanha, mas dirigiu-se para vastas regiões da Europa 

do Leste, no qual ele procura notadamente diversas comunidades alemãs, várias 

delas de grupos remanescentes de anabatistas, para o estabelecimento das novas 

congregações. 

   

  Um trio de colportores (E. W. Snyder, C. A. Nowlen e A. B. Stauffer) adventistas 

começou o trabalho de estabelecer um programa de distribuição de literatura na América do 

Sul no dia 10 de dezembro de 1891. E como não havia literatura em espanhol e português, 

optaram pelas colônias, dentre elas a alemã, pois que Stauffer falava o alemão. Este chegou a 

terras brasileiras em maio de 1893.  

 

A despeito da presença de adventistas no Brasil em 1880, foi somente em maio de 

1893 que veio ao país o primeiro colportor adventista, Albert B. Stauffer, que logo 

começou a colportar entre as colônias alemãs, despertando grande interesse pela 

mensagem adventista (TIMM, 2005a, p. 14). 
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  Em 1895 chega ao Brasil, enviado pela denominação norte-americana um pastor 

missionário alemão chamado Huldreich Von Graf, que funda em 1º de julho de 1896, a 

primeira escola adventista no Brasil – Colégio Internacional de Curitiba – cuja direção foi 

entregue ao descendente alemão Guilherme Stein Jr., que 

 

[...] embora representando uma denominação norte-americana, não fazia uso da 

língua inglesa para ministrar suas aulas, mas lançava mão da língua alemã para 

transmitir os valores de sua originária cultura norte-americana, num país de língua 

portuguesa que abrigava diversas colônias de estrangeiros, especialmente, no caso 

de Curitiba, a colônia alemã (CORRÊA, 2005, p. 61, 62). 

  

  Ao escolher Guilherme Stein Jr. para liderar as atividades do primeiro 

empreendimento educacional adventista, Graf demonstrava que havia optado por alguém que 

além de ser procedente de uma família tradicionalmente cristã luterana (ACOSTA; 

PEREIRA, 2005) havia recebido importante influência educacional protestante, em seu caso 

da Escola Alemã de Campinas
34

. Por isso que, Viera (1995, p. 117) indica que: 

 

A influência da Escola Alemã de Campinas na formação da personalidade de 

Guilherme Stein J. jamais poderá ser esquecida. Como escola evangélica, guiada 

pelos mesmos princípios que suas congêneres de São Paulo e Piracicaba, não só lhe 

proporcionou sólidos conhecimentos fundamentais, como lhe moldou o caráter na 

fase entre a infância e a adolescência, de conformidade com os ideais evangélicos.  

   

  Em visita ao Brasil na época dos primórdios das atividades educacionais adventistas, 

Thurston (1896, p. 622) relatou que a escola oferecia aulas no sábado, sendo estas dedicadas 

exclusivamente ao ensino da religião pela instrução bíblica, apesar de haver muitas crianças 

católicas.  

 As matriculas cresceram rapidamente, o número subiu de oito no dia da abertura da 

escola para cerca de cem alunos em fevereiro de 1897 (THURSTON, 1897a, p. 219), o que 

justificou as sucessivas mudanças de endereço para prédios maiores. No início de 1900, o 

Colégio estava endereçado em uma moderna construção que oferecia amplas acomodações e 

atendia uma clientela dividida em três classes contando com cerca de cento e trinta alunos, 

                                                           
34

 Para informações mais detalhadas acerca desta instituição consultar: BENCOSTTA, Marcus L. A. Educação 

escolar norte-americana no Brasil do século XIX: trajetórias históricas de um colégio protestante em São Paulo 

(1869-1892). In: BENCOSTTA, Marcus L. A, et all. Memórias da educação; Campinas (1850-1960). 

Campinas: Unicamp, 1999; BENCOSTTA, Marcus L. A. Ide por todo mundo: a província de São Paulo como 

campo de missão presbiteriana (1869-1892). Campinas: Unicamp/CMU, 1996. 
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além de contar com corpo docente ampliado, na época composto por Paul Kramer e esposa e 

Waldemar Ehlers, recém-chegado de Hamburgo, Alemanha.  

 
Fonte: The Advent review and sabbath herald, 13 March, 1900 

 

 Nessa época, a instituição recebeu destaque numa edição de um jornal local impresso 

em alemão, Der Beobachter, que tendo feito um relato positivo acerca da infraestrutura, da 

disciplina, do currículo, do desempenho escolar, enfatizou o sistema fonético usado pelos 

professores para ensinar a ler (KRAMER, 1900, p. 171, 172).  

 Identificando que vários elementos políticos e sócio-culturais contribuíram para a 

impulsão no número de matriculas no Colégio Internacional, bem como para o sucesso da 

instituição, Mesquida (2005, p. 48) destaca ―[...] o uso de métodos pedagógicos inovadores 

em relação àqueles empregados por outras instituições de ensino que funcionava em 

Curitiba‖.  

 Assim, no empreendimento educacional adventista em Curitiba havia uma demanda 

por professores que falassem alemão para que viessem para o Brasil afim de que a incipiente 

obra educacional pudesse avançar (STAUFFER, 1898, p. 14). A indicação da falta de 

professores em Minas Gerais, Espirito Santo e Rio Grande do Sul, bem como a opção pelas 

comunidades alemãs apontavam a direção seguida e a estratégia escolhida pelos primeiros 

líderes denominacionais na implantação do adventismo em terras brasileiras.  

 Guiherme Stein Jr. que havia conduzido a escola de Curitiba durante o primeiro ano de 

existência foi para Gaspar Alto, localizado no município de Brusque em Setembro de 1897 a 

fim de trabalhar como professor em uma escola aberta junto a igreja ali localizada.  
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Após um ano de intensas atividades no ―Collegio Internacional‖, Guilherme Stein Jr. 

foi chamado pelo então líder da IASD no Brasil, H. Graf, para ser o diretor daquela 

que se tornaria a primeira escola oficial adventista neste território. Sendo assim, em 

15 de outubro de 1897, foi fundada a ―A Escola Missionária‖ [Colégio Superior] em 

Gaspar Alto perto de Brusque, SC, instituição subsidiada pela IASD (STENCEL, 

2006, p. 86). 

  

  Com o chamado de Guilherme Stein Jr. para trabalhar como editor da revista O Arauto 

da Verdade no Rio de Janeiro, John Lipke (1875-1943) assumiu a direção do Colégio 

Superior de Gaspar Alto a partir de 1899. Azevedo (2004a, p. 52) oferece-nos uma descrição 

geral da escola indicando que: 

 

O terreno em Gaspar Alto tinha 2,5 hectares. Na parte da manhã funcionava na 

escola o nível primário e à tarde o nível secundário para a formação de missionários. 

O idioma utilizado era o alemão. A instituição, que estava sob a direção de John 

Lipke, dispunha de um dormitório com capacidade para 40 alunos internos, num 

edifício de 7m x 12m, com dois pisos, sótão e refeitório. Realizavam-se também ali 

as atividades agrícolas. Os alunos trabalhavam 26 horas por semana, pagavam US$ 

2,50 por mês e recebiam em troca cama, comida e ensino. O edifício escolar estava 

dividido em dois ambientes: um para a igreja e outro para o ensino. 

  

  Em um artigo escrito à Review and Herald, Spies (1903) relata entusiasticamente o 

início da obra adventista na região, destacando o comprometimento da membresia local em 

prover os meios necessários para o estabelecimento da primeira escola de treinamento do 

Brasil. Segundo ele, 

 

[...] obreiros educados no próprio campo teriam vantagens sobre aqueles que vinham 

de fora [...] alguns, talvez jamais se adaptariam totalmente as condições (clima, 

hábitos e costumes) a ponto de serem uma benção para o povo do Brasil (SPIES, 

1903, p. 12).  

  

  A seguir são apresentadas duas fotos da escola de treinamento de Brusque, uma do 

prédio escolar (esq.) e outra do dormitório.  

 
Fonte: The Advent review and sabbath herald, 10 March, 1903 
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 Em seu artigo, The Message in Brazil publicado na primeira edição de janeiro de 1903 

da Review and Herald, Westphal (1903) caracteriza brevemente o Brasil, fazendo alguns 

apontamentos acerca do início da obra adventista com destaque para as comunidades alemãs. 

Além disso, indicava o fato que a membresia estava 

 

[...] planejando uma pequena escola industrial em uma base autossustentável no 

estado do Rio Grande do Sul para a formação dos obreiros. Uma escola em Santa 

Catharina já tem realizado um bom trabalho. Os resultados são vistos principalmente 

no número de escolas de igreja estabelecida na conferência, a coisa mais necessária 

em um país onde alguns poucos têm quaisquer vantagens educacionais que seja 

(WESTPHAL, 1903, p. 11).  

   

  Antes do final de 1903, visto que o número de adventistas estava aumentado no Rio 

Grande do Sul e como eram constantes as reclamações referentes à localização 

descentralizada e o difícil acesso à escola em Brusque, a liderança denominacional transferiu 

a instituição para Taquari, cidade localizada nas proximidades de Porto Alegre.  

 Em 19 de Agosto de 1903 com um número razoável (cerca de 12) de estudantes foi 

aberto o colégio, tendo com propósito definido o treinamento de obreiros para levar o 

evangelho aos habitantes do Brasil. Em um artigo intitulado Our Industrial School in 

Taquary, Brazil, Lipke (1907) além fazer uma relação das atividades manuais e agrárias 

realizadas pelos estudantes em quatro horas diárias, destaca a instrução recebida por meio do 

currículo ofertado. Diz ele que:  

 

Esta instituição oferece dois anos de curso de Alemão e Português. A Bíblia toma o 

primeiro lugar nos estudos. Instrução também é dada no estudo da natureza, 

fisiologia, gramática, geografia, aritmética, escrita, canto, música, corte e costura, 

agricultura e trabalho manual (LIPKE, 1907, p. 29) 

  

  Segundo o Annual Statistical Report (1906) da Conferência Geral da IASD publicado 

nos Estados Unidos, até o ano acima referido o Brasil se apresentava em seu desenvolvimento 

referente ao número de igreja, membros, escolas e alunos matriculados os seguintes dados: 

Uniões da IASD Igrejas Membros Escolas Alunos 

União Sul 19 894 9 153 

RS 6 444 1 15 

SC 12 427 8 138 

SP 1 23 0 0 

União Norte 5 176 1 25 

BRASIL 24 1.070 10 178 
Fonte: Statistical report of SDA conferences and missions, 31 December, 1906 
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 Assim, em apenas dez anos de inserção em terras brasileiras a obra adventista já 

contava com várias escolas paroquiais, como também uma instituição voltada para a formação 

de obreiros locais para que avanços fossem alcançados na causa adventista. De acordo com 

Azevedo (2004b, p. 33) ―os pioneiros tinham a visão de que a escola era, em essência, uma 

forma dinâmica e sólida de expandir a Igreja Adventista na América do Sul‖. 

 Ainda que no Brasil e América do Sul a situação educacional adventista ainda 

estivesse em seus primórdios, as instituições por aqui estabelecidas seguiam o paradigma 

denominacional norte-americano, a despeito de algumas adaptações. Nesta perspectiva de 

análise, Greenleaf (2010, p. 104) destaca que: 

 

A medida que se desarrollaba en Norteamérica, la educación adventista como 

movimento llegó a ser un paradigma para los adventistas en el resto del mundo. 

Ninguna instituición educativa determinada llegó a ser el único modelo, pero como 

los norteamericanos constituían la mayoria de los obreiros denomincionales y 

llevaban sus ideas sobre educación, organización y metodologia doquiera iban, era 

inevitable que las fueran aplicando al estabelecer nuevas instituiciones educativas en 

el mundo. Por supuesto, com frecuencia se debieron realizar adaptaciones, pero 

siempre fue visible la influencia del modelo norteamericano. 

  

  Apesar dos esforços denominacionais em manter estas instituições na região sul, o que 

aconteceu foi que elas fecharam as portas. O Colégio Internacional em Curitiba e a escola de 

treinamento em Brusque não tiveram vida longa. Em 1904, após oito anos de existência foram 

encerradas as atividades do estabelecimento em Curitiba. A escola de treinamento de Brusque 

funcionou até 1903, sendo depois transferida para Taquari, mas também fechou as portas, em 

1910.  

 A respeito do fechamento do Colégio Internacional de Curitiba em 1904 pode-se 

perguntar sobre os motivos que influenciaram o seu encerramento, haja vista ter suplantado de 

1896 a 1904 (ano que cerrou temporariamente as portas) as demais instituições que atuavam 

junto à comunidade alemã. Segundo Gross (1996) mesmo possuindo excelentes professores, 

material didático de qualidade e estando em uma boa localização, tudo isso não foi suficiente 

para conter a evasão de alunos.  

 Questionando-se a respeito do fechamento abrupto de tal instituição, Mesquida (2005) 

indica que o problema não esteve no uso da língua alemã, mas sim na aculturação promovida 

pelos missionários adventistas, posto que pelo uso da língua  

 

[...] não contribuíam para alicerçar os fundamentos da cultura alemã, mas difundiam 

os valores, as ideias e os princípios do "way of life" norte-americano, [...] a língua 
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alemã era utilizado como veículo de princípios e valores de outra cultura e não da 

cultura teuta, fato que não agradou aos emigrantes de língua alemã que 

matriculavam seus filhos e filhas na escola mantida pela Igreja Adventista de origem 

missionária norte-americana (MESQUIDA, 2005, p. 51). 

 

Em seu artigo Reorganization in Brazil, Spicer (1906) que havia participado de 

reuniões com lideres eclesiásticos em Taquari em 1906, indicou aquela que devia ser a tônica 

do trabalho denominacional nos anos seguintes, ao afirmar que ―[...] o assunto chave da 

reunião foi a comunicação da verdade às pessoas de fala portuguesa [...] trabalhar nos estados 

mais populosos, em que pouco tem sido feito até agora‖ (SPICER, 1906, p.5). 

Na foto abaixo há a identificação da escola de Taquari, como também há referência à 

oficina tipográfica que funcionava em suas dependências, por ocasião da reunião de 

reorganização denominacional do território em 1906. 

 
Fonte: The Advent review and sabbath herald, 21 June, 1906 

 

 Os primeiros indícios de um movimento em direção a execução do planejado na 

reunião de reorganização de 1906 se evidenciaram a partir do ano seguinte, quando a gráfica 

adventista (Sociedade de Tratados do Brasil, hoje Casa Publicadora Brasileira) foi deslocada 

do sul, em Taquari, para o sudeste, nas imediações de São Paulo. Em seguida,  

 

[...] em fevereiro de 1910 a Conferência do Rio Grande do Sul recomendou a 

transferência do educandário de Taquari para um ponto mais central do país. A 

instituição fechou e a administração vendeu a propriedade em 1911 por onze contos 

de réis. Esta quantia foi remetida à Conferência da União Brasileira, [com sede em 

São Paulo], para formar o grande fundo de educação (RABELLO, 1990, p. 41).  
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  O que se pode entrever a partir de então, é uma igreja que decide investir maciçamente 

no estado de São Paulo a ponto de fazer deste a base para o seu desenvolvimento no Brasil. 

Foi em terras paulistas que foi fundado o Colégio Adventista Brasileiro (CAB), instituição 

que recebeu o Seminário denominacional, como também cursos de formação superior.  

 

O direcionamento da pregação da IASD a partir de 1906, para os estados ―do norte‖, 

―entre os brasileiros‖, ―nas grandes cidades‖ do Rio de Janeiro e São Paulo, 

impulsionou membros e líderes denominacionais a implantarem uma frente pioneira 

baseada nas imediações de São Paulo, no município de Santo Amaro, mais 

especificamente nas colinas do Capão Redondo, a partir de 1915, transformando 

essa região num espaço com marcante importância para o adventismo no estado, no 

país e no mundo (HOSOKAWA, 2001, p. 64).  

  

  Importa a partir daqui, voltar a atenção para o desenvolvimento denominacional 

adventista com base em São Paulo com foco privilegiado para o CAB, de modo a relevar o 

contexto social e econômico que favoreceu sua inserção. Traçar a sua história institucional 

com referência à historia denominacional oportunizará visualizar suas práticas educacionais, 

atestando dessa forma o papel destas no espectro maior do plano evangelizador adventista.  

 

2.3 São Paulo: o estado escolhido 

  

  A partir da proclamação da República, o Brasil passou a figurar com novas 

perspectivas em relação à Europa e Estados Unidos marcadamente orientado por uma  

 

[...] participação direta, e sem a mediação de uma Metrópole decadente, das 

iniciativas, dos estímulos, do nível tecnológico, dos recursos e aparelhamento 

comercial e financeiro dos grandes centros de capitalismo internacional. Conta com 

tudo isto para o fomento e reestruturação em nível mais elevado de suas atividades 

produtivas, para o transporte de sue produtos, encaminhamento e distribuição deles, 

sem nenhum obstáculo e empecilho (como se dava sobre o domínio português), 

pelos grandes mercados mundiais (PRADO JÚNIOR, 1972, p. 31). 

   

  Durante as primeiras décadas após a proclamação da República, os estados do sudeste 

brasileiro se projetaram no cenário social e político-econômico brasileiro de fins do século 

XIX e início do XX. Por congregar grandes lavouras de café, abrigar uma diversidade de 

imigrantes europeus e ser cortado por extensas estradas de ferro, o estado de São Paulo deteve 

grande parte do monopólio do desenvolvimento nacional e do incipiente mercado interno 

(GOMES, 2000). 
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 No período da República velha (1889-1930), o estado de São Paulo deixava as feições 

de província e encontrava-se em plena efervescência política, cultural e social. No campo 

político dividia o poder com Minas Gerais alternando-se na presidência, numa política 

controlada pelas oligarquias agrárias, conhecida como política ―café com leite‖.  

 Em 1920, São Paulo era a locomotiva do progresso sendo responsável por 31,5% da 

produção nacional, o que incluía a indústria manufatureira, o setor têxtil e o ramo de 

transporte (FAUSTO, 1998). O movimento de progresso característico da época teve na 

cidade de São Paulo o seu reflexo maior, na qual a urbanização e formação do parque 

industrial e seus desdobramentos sociais e culturais concederam as marcas que contornaram 

as várias manifestações do desenvolvimento econômico.  

 No campo educacional, o período da República Velha (1889-1930) foi marcado por 

constantes reformas empreendidas pelo governo federal, principalmente no que hoje 

chamamos de Ensino Médio e Ensino Superior. De certa maneira, as reformas educacionais 

empreendidas no período acima demarcado apresentavam convergências para um aspecto em 

especial do sistema de ensino.  

 

[...] essas reformas educacionais, realizadas neste período, na seguinte sequência: 1) 

Reforma Benjamin Constant (1890); Código Epitácio Pessoa (1901); Reforma 

Rivadávia Correa (1911); Reforma Carlos Maximiliano (1915); Reforma João Luiz 

Alves/Rocha Vaz (1925), todas elas ainda na Primeira República (1889-1930) e, de 

algum modo, preocupadas em organizar o ensino secundário (PALMA FILHO, 

2005, p. 49). 
 

 Esses anos representavam um período de transição dos tempos de Império para a 

consolidação da Republica, o que reclamava por si próprio um projeto nacional de educação
35

. 

O período assinalado encontrava-se permeado por diversas correntes ideológicas, todavia, as 

mais marcantes enfatizavam a ideia de ―insuficiência do povo‖, a cultura de ―ilustração 

brasileira‖, como também o interesse de grupos dominantes regionais (ROCHA, 2006, p. 134-

136).  

 No cenário paulista, chama a atenção os desdobramentos da reforma paulista 

educacional empreendida por Caetano de Campos (1844-1891) a partir de 1893. Tal reforma 

que esteve vinculada essencialmente a adoção de uma nova proposta para a educação primária 

e a preparação dos professores, tornou-se modelar do ensino público de São Paulo, como 

                                                           
35

 Para maiores detalhes acerca do pensamento educacional da época, ver: ROCHA, Marlos B. M. Matrizes da 

modernidade republicana: cultura política e pensamento educacional no Brasil. Brasília: Ed. Plano; Campinas: 

Autores Associados, 2004. 
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também inspirou iniciativas educacionais em outras partes do país. Para Schueler e Magaldi 

(2009, p. 43) o parâmetro paulista para as escolas republicanas era:  

 

[...] o do grupo escolar, em que assumiam grande relevo aspectos como a construção 

de prédios considerados apropriados para a finalidade educativa, o trabalho escolar 

apoiado no princípio da seriação e no destaque conferido aos métodos pedagógicos, 

entre os quais se situava, especialmente, o método intuitivo; a divisão e 

hierarquização da atuação dos profissionais envolvidos no cotidiano da escola; a 

racionalização dos tempos escolares; o controle mais efetivo das atividades 

escolares, entre outros. 

  

  É imprescindível apontar para o fato de que as escolas americanas das principais 

vertentes protestantes norte-americanas (Metodistas, Batistas, Presbiterianos) já estavam 

estabelecidas pelo país, principalmente em solo paulista. Além de, aqui instaladas há algum 

tempo, estas gozavam de boa reputação entre as lideranças paulistas, pois para estas ―[...] 

havia a certeza de que a riqueza e o progresso dos Estados Unidos decorriam da obra 

educacional de seus fundadores‖ (BONTEMPI JR., 2008, p. 275). Além disso, era consenso 

para a liderança paulista de que as experiências das práticas educacionais americanas adotadas 

nas escolas americanas em fins do século XIX consistiam em provas da superioridade desse 

modelo em relação às reminiscências da escola monárquica (HILSDORF, 1988, p. 60). 

 Tal era o apreço pela experiência educacional exitosa adotada no Mackenzie College, 

que Caetano de Campos em primórdios da reforma paulista designou Márcia Browne
36

 para 

dirigir a recém-criada Escola Modelo, além de solicitar os serviços de Maria Guilhermina
37

, 

ambas indicadas por Horace Lane, diretor da Escola Americana. 

  A respeito da contribuição da educadora Browne, um de seus alunos e discípulos 

Venâncio Filho (1941, p. 222) registra que:  

                                                           
36

 Para informações a respeito desta educadora consulte: LAGUNA, Shirley Puccia. Reconstrução histórica do 

curso normal da Escola Americana de São Paulo (1889-1933) – internato de meninas: uma leitura de seu 

cotidiano e da instrução e educação feminina aí ministradas. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 1999, 354f. 
37

 Importantes informações que destacam a obra de missionárias norte-americanas no Brasil ao longo do século 

XIX podem ser obtidas em: ALMEIDA, Jane Soares de. Missionárias norte-americanas na educação brasileira: 

vestígios de sua passagem nas escolas de São Paulo no século XIX. Revista brasileira de educação, vol.12, 

n.35, 2007, pp. 327-342. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-

247820070002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 24 ago. 2012; NICACIO, Jamilly da Cunha; RIBEIRO, Arilda 

Inês M. Educadoras norte‐americanas solteiras: disponibilidade para o trabalho missionário presbiteriano no 

Brasil. Anais Eletrônicos. IX Seminário nacional de estudos e pesquisas ―história, sociedade e educação no 

Brasil‖. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/4.11.pdf >. Acesso em: 24 ago. 

2012. 
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Ela foi o complemento indispensável do Dr. Caetanos de Campos. Ela era a ideia, 

ele era a ação; ele era a cabeça, ela era o braço; ele era o ideal que empolga, ela a 

força que executa, sem ele teríamos tudo, talvez, uma escola rigidamente norte-

americana, sem plasticidade para se amoldar às condições de nosso hábitat. Sem ela, 

sem sua energia varonil, sem o seu senso prático, o nosso espirito sentimental de 

latinos ter-se-ia alado no balão das fantasias, para ir, quiçá, perder-se no domínio das 

utopias. 

   

  A despeito do aparente triunfalismo propagandista que envolveu a reforma estadual 

paulista, Bontempi Jr. (2008, p. 269) afirma que: 

 

Os grupos escolares, à medida que se irradiavam do centro para os bairros operários, 

iam perdendo o caráter de instituição exemplar e tomando o mau aspecto de mais 

um dos serviços precários prestados pelo poder local aos periféricos, em um 

momento de vertiginoso crescimento demográfico e urbano, notadamente na Capital. 

  

  Tendo apresentado mesmo que brevemente, as condições em que se encontrava no 

estado de São Paulo no início do século XX, tanto no campo socioeconômico, quanto 

educacional é possível afirmar que tais condições tiveram grande influência na escolha dos 

líderes adventistas ao decidirem buscar o estado para reiniciar seus investimentos 

educacionais, quanto gráficos
38

. Nesta direção, Martins (2007, p. 64) afirma categoricamente 

que: 

 

[...] as escolhas da IASD em migrar com seu sistema de imprensa e a construção de 

uma escola missionária foram escolhas estratégicas, pensadas e, por isso, houve o 

tempo de onze anos para a construção do Seminário. [...] O estado de São Paulo fez 

parte de uma estratégia dos organizadores da instituição para dinamizar a obra 

missionária da igreja no Brasil. 

  

  A Denominação adventista no Brasil conjugava os reflexos dos desdobramentos dos 

últimos acontecimentos organizacionais empreendidos na matriz estadunidense, que por esta 

ocasião passava por refinamentos organizacionais advindos da Assembleia Geral de 1901 que 

tendo efetuado várias mudanças estruturais buscava reforçar duas grandes reformas: 

                                                           
38

 A atenção dos líderes adventistas a respeito da importância de São Paulo para o investimento denominacional 

no Brasil pode ser identificada em diversos artigos publicados na Review and Herald da década de 1910. Dentre 

eles, destaco: SPIES, F. W. Conditions in Brazil. The Advent review and sabbath herald. vol. 83, n. 16. Battle 

Creek, Michigan, 19 April, 1906, p. 15. Disponível em: 

<http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=90887>. Acesso em: 15 jan. 2012.  

SPICER, W. A. In newer Brazilian fields. The Advent review and sabbath herald. vol. 83, n. 31. Battle Creek, 

Michigan, 2 August, 1906, p. 4-5. Disponível em: 

<http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=92273>. Acesso em: 16 jan. 2012. 
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[...] (1) a descentralização da tomada de decisões, da responsabilidade 

administrativa e da direção da obra da igreja por meio do estabelecimento 

das uniões, e (2) a integração da crescente variedade de programas da igreja 

por meio de departamentos de atividades representados nas comissões 

executivas das associações em todos os níveis (SCHWARZ; GREENLEAF, 

2009, p. 313).  

  

  A nova configuração estrutural da organização adventista deixava de lado a 

possibilidade de haver atividades conduzidas independentes, evidenciando dessa forma uma 

firme integração da estrutura departamental, sendo elas: Educação, Publicações, Liberdade 

Religiosa e Escola Sabatina. Dessa forma, quando a Denominação estabeleceu o 

Departamento de Educação, os adventistas já dirigiam diversas escolas desde o nível básico 

até o nível superior, muitas dessas instituições localizadas fora do solo norte-americano. 

Consubstanciava-se ao refinamento organizacional a noção de um sistema adventista de 

educação, posto que já:  

 

Em 1909, o departamento estava provendo conselho em relação à abertura de novas 

escolas, dando conselhos gerais e orientação sobre o desenvolvimento curricular, 

supervisionando uma escola por correspondência, ajudando a produzir livros 

escolares distintamente adventistas onde eram necessários, e publicando uma revista. 

[...] O efeito prático dessas atividades foi profissionalizar, bem como estabelecer 

normas para a educação adventista (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 318). 

 

 Em paralelo aos desdobramentos do refinamento organizacional na matriz norte-

americana, a Denominação em terras sul-americanas além de receber um novo status (de 

União para Divisão) empreendeu esforços em administrar as poucas instituições de 

publicações, médicas e educacionais espalhadas pelo território para potencializar as atividades 

eclesiásticas de evangelização. Vigorando dessa forma por parte da liderança uma 

 

[...] política conservadora, mas necessária, com o objetivo de aproveitar ao máximo 

os escassos recursos e de exercer um controle justo sobre o crescimento da igreja 

(GREENLEAF, 2011, p. 104).  

  

  Tendo sido desmembrado da instância administrativa que agregava Paraná e Santa 

Catarina, o território de São Paulo passou a se constituir como campo missionário com 

jurisdição administrativa própria e nos dias 16 e 17 de Maio de 1908 teve seu primeiro 

encontro geral. A respeito da tônica da reunião e dos apontamentos da mesma para os futuros 

investimentos, bem como o que indicava representar o território para a liderança ali reunida, 
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Westphal (1908, p. 17) afirmou: ―São Paulo é um dos mais importantes estados do Brasil, e é 

importante que o nosso trabalho torne-se firmemente estabelecido nesse campo‖. 

 À medida que São Paulo se tornou uma prioridade para a liderança denominacional 

adventista é notável identificar que os investimentos iam além da instalação da publicadora 

adventista no estado e a busca por estabelecer uma escola missionária. Os primórdios da 

empreitada missionária empreendida para evangelizar Santo Amaro (na época município 

vizinho da capital) são descritos por Hosokawa (mimeo apud MARTINS, 2007, p. 56) que 

relata que: 

 

Para atingir a população santamarense, Dr. Lipke e seus auxiliares aproveitaram a 

grande tenda armada, para uma série de palestras, envolvendo temas religiosos e de 

saúde. Entre os que se batizaram no dia 16 de maio de 1914 estavam membros de 

tradicionais famílias da cidade: Klein, Teisen, Branco, Morais e Araújo. Várias 

igrejas haviam tentado se instalar anteriormente, mas suas casas de culto alugadas 

foram apedrejadas e seus proprietários ameaçados por liderança local.  

     

  O trabalho iniciado pelos obreiros adventistas no município de Santo Amaro começou 

a render frutos e o primeiro resultado visível foi a inauguração de uma igreja em janeiro de 

1915 que é descrita por Spies (1915, p. 03) da seguinte forma: 

 

Domingo, 17 de janeiro, foi inaugurado o pequeno templo de Santo Amaro. A egreja 

de Santo Amaro, que conta 25membros, se constituiu desde a ultima Conferencia 

União, celebrada naquella localidade. Embora o tempo actual não favorecesse muito 

uma empreza qual a da construcção de um templo, por isso que muitos irmãos não 

estavam em condições de contribuir para esse fim com aquillo que desejavam, 

recaindo assim maiores encargos sobre os hombros de alguns poucos, os irmãos 

santamarenses conseguiram comtudo construir uma das mais bellas casas de oração 

que temos no Brazil.  

A reunião de inauguração foi bastante concorrida. Alem de um bom numero de 

pessoas estranhas dessa localidade, compareceram também irmãos de S. Bernardo e 

de S. Paulo, produzindo a solemnidade da festa uma impressão profunda em  todos 

os presentes. 

O irmão Lipke descreveu em traços rápidos a nossa obra em todo o mundo, 

remontando aos seus princípios e esboçando o seu desenvolvimento, dando depois a 

palavra ao relator destas linhas, que produziu o discurso inaugural seguido de 

oração.  

Permitta Deus que esta casa, bem como todos aquelles que de sabbado em sabbado a 

ella concorrem para adorar o Senhor, se façam uma verdadeira  luz, cuja claridade 

allumie o caminho de muitas  almas errantes conduzindo-as ao porto da eterna paz. 

  

  Na publicação denominacional brasileira, Revista Trimestral, em que foi publicado o 

relato acerca inauguração da igreja em Santo Amaro também aparece uma foto da igreja. 
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Fonte: Revista trimestral, Março, 1915 

 

  Os acontecimentos progrediram na região de Santo Amaro e em abril de 1915 os 

adventistas adquiriram uma propriedade no município. De imediato, John Lipke e mais 17 

alunos se mudaram para a propriedade com a finalidade de reformar algumas construções 

existentes e iniciar outras. O primeiro prospecto anual traz uma descrição sobre a localização 

e suas características.  

 

Situação 

Attendendo à sua situação aprazível e à salubridade do seu clima resolvemos 

adquirir no districto de Capão Redondo um terreno apropriado para a construção e 

instalação de uma escola missionaria. Dista o dito terreno cerca de 18 kilometros da 

cidade de S. Paulo e mais ou menos 7 kilometros da Villa de Santo Amaro, sendo 

servido por uma estrada de rodagem muito bem conservada. Da cidade de S. Paulo 

até Santo Amaro o trajecto é feito de bonde gastando-se nelle cerca de 45 minutos, e 

dahi até o local da escola em vehiculo a tracção animal que faz o percurso 

proximamente numa hora. 

O terreno é constituido de mattas, pastagens e terras de cultura. Das suas eminencias 

avista-se a Villa de Santo Amaro e também a cidade de S. Paulo. 

O ambiente puro e oxigenado de suas collinas e florestas activa sensivelmente os 

pulmões, purificando o sangue, favorecendo a digestão, numa palavra, dando saude.  

A Excelente agua potavel fornecida por tres regatos crystalinos que banham essas 

terras deve ser considerada outrossim mais um fator de saude e preventivo de 

doenças infecciosas. 

A bela perspectiva que dahi se goza e a singular quietude da natureza exercem uma 

influencia bemfazeja sobre o espirito que, aliado ao estudo da palavra de Deus a 

contemplação das obras divinas, irresistivelmente é attrahido para o seu Creador 

(PROSPECTO ANNUAL 1916/1917, p. 03-04 apud MARTINS, 2007, p. 65).  

  

  A instituição educacional adventista localizada em Santo Amaro, entre os anos de 

1915 e 1916 contava com um corpo docente modesto e composto por: John Lipke, diretor; 
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John Boehm, gerente; Paulo Hening, professor. Em acréscimo ao corpo docente, em 1917 a 

escola recebeu os professores Neumann e Kümpel.  

  No início as aulas eram ministradas em português, alemão e inglês (PEREZ; 

AMARAL, 2004, p. 128), mas já em 1917 a instituição apresentava os progressos dos alunos 

no aprendizado da língua portuguesa o que indicava um dos alvos da instituição, pois que 

intencionava formar obreiros para trabalharem efetivamente no campo missionário entre 

falantes do português. Tal formulação encontra-se patenteada pelo exposto por Spies (1917, p. 

02) na revista denominacional. Diz ele: 

 

Aproximam-se do fim os trabalhos lectivos do segundo anno do nosso Seminário.  

O curso, este anno, foi frequenta do por 55 estudantes, e, como no anno passado, 

fizemos os mais relevantes esforços para que os alunos se aperfeiçoassem no estudo 

da lingua portugueza. Fomos bem succedidos nisto, pois, os nossos jovens, que no 

primeiro anno pouco entendiam do portuguez, este anno só frequentam as classes 

onde é feita a exposição das lições somente no idioma do paiz.  

Apesar de sermos obrigados a dar a alguns jovens estudantes instrucções em outras 

linguas, o nosso alvo é conseguir que o portuguez seja a língua principal usada em 

nosso Seminário.  

Os nossos obreiros necessitam de um estudo aperfeiçoado desta lingua si quizerem 

obter bons resultados no campo, porque é a lingua mais usada no paiz. 

  

  A escolha denominacional pelo estado de São Paulo para estabelecer uma instituição 

educacional representava uma opção estratégica para o avanço da obra adventista. Avançar 

para além das comunidades alemãs e alcançar os brasileiros de fala portuguesa prescindia de 

uma instituição educacional que ensinando em português pudesse formar obreiros nativos. 

Afinal, por esta época já vigoravam indícios que apontavam para a nacionalização da obra, o 

que é evidenciado por Spies (1916, p. 10) ao evidenciar que:  

 

[...] certamente sentir-se encorajado com a perspectiva de estar em melhores 

condições no futuro para educar os nossos jovens irmãos brasileiros que desejam 

entrar no trabalho, pois estes podem, em muitos aspectos, trabalhar mais 

efetivamente para o seu povo do que os missionários podem de outros países. 

  

  Durante a reunião da assembleia da Associação Geral realizada em 1918 em San 

Francisco nos Estados Unidos, Oliver Montgomery líder da Divisão Sul-Americana em seu 

discurso aos delegados enfatizou a importância de formar obreiros latino-americanos para 

trabalhar na América Latina, evidenciando que o conceito de escola de treinamento deveria 

fazer genuínos progressos na educação adventista nestas terras, principalmente no Brasil. Isto 
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indicava que se desenvolveria uma ―estrutura de um sistema educacional que se tornaria, de 

certo modo, o cerne institucional da Igreja Adventista‖ (GREENLEAF, 2011, p. 248). 

 Oliver Montgomery em uma visita à escola localizada em Santo Amaro fez um relato 

bem documentado acerca da localização da instituição, do padrão de construções que estavam 

sendo erguidas, da rotina de trabalho empreendido pelos estudantes. Além disso, ao referir-se 

ao diretor de Agricultura do Estado de São Paulo e ao diretor da estação de horticultura de 

São Paulo, enfatizou que:  

 

Várias das pessoas influentes de São Paulo estão interessadas neste empreendimento 

escolar, e estão favoravelmente impressionadas. Uma escola industrial é uma coisa 

nova no Brasil. Esta escola estabelecida em uma grande extensão de terra boa com 

fácil acesso a uma das melhores cidades da República, está atraindo a atenção e o 

pensamento de pessoas empreendedoras (MONTGOMERY, 1917, p. 12).  

 

 Ainda em seu relato originado a partir da visita realizada à instituição logo no inicio 

do seu funcionamento, Montgomery (1917) destaca a rotina de estudos dos alunos, a 

separação de sexos comum em internato e os trabalhos manuais realizados. Todavia, o que 

aparece assinaladamente marcado em seu relato refere-se às expectativas denominacionais 

quanto à formação dos jovens propiciada pelos programas desenvolvidos na instituição 

educacional. Assim afirmava que: 

 

O estabelecimento desta escola de treinamento marca o início de uma nova era para 

a obra no Brasil. Sua influência será de grande alcance, seus benefícios e bênçãos 

serão múltiplos. Através dela, esperamos ver muitos dos esplêndidos jovens deste 

campo salvos para a causa e treinados para o serviço. De suas portas, esperamos ver 

um fluxo de obreiros sinceros e consagrados indo ao campo (MONTGOMERY, 

1917, p 13). 

  

  O seu relato foi bem documentado, pois além de explicitar detalhes da rotina da 

instituição é acompanhado de fotografias realizadas por ocasião da visita. A seguir são elas 

apresentadas.  
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Fonte: The Advent review and sabbath herald, 22 February, 1917 

  

Construção principal da escola de São Paulo, Brasil 

Celeiro e equipes 

Padaria e lavanderia 
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  Os anos seguintes à abertura da instituição revelam um aumento crescente no número 

de matriculas, aumento do corpo docente com a chegada dos educadores norte-americanos 

Thomas W. Steen e sua esposa Margaret em 1919, novas construções, uma reorganização 

escolar e mudanças no nome da instituição
39

. Ainda nos primeiros anos após a abertura os 

lideres demonstravam-se satisfeitos com os avanços da instituição, principalmente pelo fato 

de que um número crescente de ex-alunos estava sendo incorporado à obra denominacional 

(LIPKE, 1918; HOWELL, 1920; SPIES, 1920). 

Em 1920, a despeito do razoável desenvolvimento da instituição educacional 

localizada em Santo Amaro e apesar do desejo de alguns líderes de inaugurar uma escola nos 

mesmos moldes no Rio Grande do Sul, o que ficou decidido naquela época apontava para a 

necessidade de desenvolver as escolas paroquiais.  

 

Pensou-se melhor, todas as coisas foram consideradas e aconselhou-se a Conferência 

a lançar sua força no presente no desenvolvimento de mais e melhores escolas 

elementares, uma vez que estas podem tomar conta da maioria dos jovens por um 

tempo. [...] Existem escolas paroquiais aqui e ali. Estas devem ser aumentadas em 

número e eficiência, afim de que a proporção de jovens na igreja seja ainda maior 

(HOWELL, 1920, p. 24).  

  

  Essa preocupação se deve à notável contribuição dessas escolas paroquiais para a 

expansão do adventismo e consequente manutenção da identidade denominacional, visto que 

tais escolas propiciavam o ensino das primeiras letras, a inculcação das doutrinas, além de 

favorecer o florescimento da solidariedade da comunidade de membros. Afinal de contas, 

história da educação protestante aponta para a relevância do fato de que:  

 

A escola estabelecida junto a uma igreja evangélica tinha objetivos definidos. Além 

de ensinar as primeiras letras, também ministrava o ensino religioso da Bíblia e do 

Breve Catecismo. Também era observada a prática do culto diário como orações e 

cânticos religiosos. [...] A escola também despertava a solidariedade do novo grupo 

evangélico minoritário, que se sentia mais seguro e motivado a enfrentar as pressões 

e perseguições de grupos contrários [...] (HACK, 2000, p. 65).   

   

  Por esta época, além do colégio de treinamento localizado em Santo Amaro 

funcionavam onze escolas com 196 estudantes no Brasil (GENERAL CONFERENCE 

                                                           
39

 De seu início até os dias atuais a instituição mudou de nome diversas vezes. Listo os seguintes nomes da 

instituição: 1915 – Collegio Missionário da Conferencia União-Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia; 1918 – 

Seminário da Conferencia União-Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia/Seminário da União; 1919 – 

Seminário Adventista; 1923 – Colégio Adventista; 1940 – Seminário Adventista; 1941 – Colégio Adventista; 

1942 – Colégio Adventista Brasileiro; 1961 – Instituto Adventista de Ensino; 1999 – Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, campus São Paulo (UNASP – SP).  
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BULLETIM, 1918, nº 3, p. 41), porém, não figuravam proeminentemente no programa 

educacional. A realidade nacional não destoava muito daquilo que havia sido estabelecido no 

continente no plano educacional. Nesta direção, Greenleaf (2010, p. 145) destaca que ―la 

educación primaria eventualmente se desarrolló en Sudamérica, pero como un movimento 

estuvo a la zaga de las escuelas de capacitación de obreiros más de dos décadas‖.  

 O adventismo no Brasil durante a década de 1916 a 1926 testemunhou o início e o 

avanço da escola de treinamento de Santo Amaro, instituição esta para a qual convergiam os 

anseios dos lideres eclesiásticos referentes à formação dos obreiros nacionais. Para estes 

líderes, a formatura da primeira turma a completar o curso oferecido pela instituição em 1922 

mostrava os primeiros frutos do árduo trabalho para o desenvolvimento de obreiros treinados 

para o campo. 

 

A classe consistia de cinco rapazes e quatro moças de excelente caráter, jovens 

talentosos que foram recebidos alegremente pelo campo para assumirem 

responsabilidade no trabalho organizado. Três dos rapazes entraram no trabalho 

pastoral. Um permanece na escola como diretor do departamento de agricultura, e 

um vai para nossa editora para auxiliar no departamento de tradução e no trabalho 

editorial. Das moças, uma permanece no corpo da escola, duas vão como professoras 

de escolas paroquiais e uma como instrutora bíblica (CRAGER, 1923, p. 21). 

  

Por ocasião da reunião da assembleia da Associação Geral em 1926, em sua 

reportagem intitulada Report of the South American Divison, Brodersen (1926) faz um 

apanhado do desenvolvimento do adventismo em terras sul-americanas destacando a obra 

educacional, e para ele o futuro denominacional dependia da elevação dos padrões de 

trabalho, investimento nos jovens e fortalecimento do sistema educacional adventista. 

 

Devemos elevar nossos padrões de trabalho na América do Sul, e educar nossos 

obreiros o suficiente para o trabalho com as classes cultas. Nossas escolas são a 

única esperança a este respeito. [...] Nós temos os jovens prontos para a formação, 

rapazes e moças esplêndidos, de nível igual a outro grupo de jovens em qualquer 

parte do mundo; mas se quisermos treinar esses jovens, nós devemos construir mais 

instituições de ensino, nós devemos fortalecer as mãos de nossos educadores 

(BRODERSEN, 1926, p. 12). 

  

  Tendo como referência o desenvolvimento global do sistema educacional adventista é 

possível indicar que a instalação de instituições de ensino foi caracterizada por propósitos 

utilitaristas, com planos de estudos marcadamente confessionais e mesclado com atividades 

manuais, de modo a seguir a proposta filosófica de Ellen G. White. Nesta perspectiva de 

análise, Greenleaf (2010, p. 144) considera que: 
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Varios paralelismos caraterizaron a las instituiciones adventistas en Norteamérica y 

Europa, en las colonias de habla inglesa y en Latinoamérica. Em adición a los 

propósitos usuales de educar obreros para la iglesia y preservar el adventismo en la 

mente y el corazón de los estudiantes, los centros educativos adventistas 

representaron la filosofia expressada por Elena de White, pero en grados diversos. 

La mayoria se estabelecieron en contextos rurales, incorporaron el trabajo de los 

estudiantes en sus programas organizados, e hicireon de la Biblia el fator central de 

su plan de estudios.  

  

  Posto que, as instituições de ensino que formavam o obreiro adventista a fim de 

trabalhar no avanço da causa denominacional eram caracterizadas na grande maioria pelo 

regime de internato e incrementadas pelas atividades manuais, torna-se imperioso indicar que 

tal formato representa bem uma instituição disciplinadora, na qual a distribuição dos 

indivíduos, o controle das atividades, a vigilância hierárquica e as sanções normalizadoras 

corroboram para a promoção da ―docilidade‖ dos corpos e potencialização da utilidade dos 

indivíduos (FOUCAULT, 1998).   

 A influência da profetisa foi efetiva nas mais diversas dimensões eclesiásticas da 

IASD, especialmente no sistema educacional denominacional. A despeito do caráter religioso 

das revelações, sonhos e visões de Ellen G. White foi possível demonstrar como a mesma 

apropriou-se de ideias educacionais e as elaborou com vistas ao desenvolvimento de um 

sistema educacional fundamentado em sua filosofia. Seus escritos constituem orientações 

educacionais, que se atualizando no percurso histórico mantém avivada no imaginário 

adventista a autoridade profética. 

 Desde a chegada do adventismo às terras brasileiras e até meados de 1926, o sistema 

educacional denominacional foi aos poucos lançando suas bases, sempre alinhado às 

orientações da matriz estadunidense e a filosofia da profetisa. Se o propósito velado era a 

evangelização, a marca explícita das instituições de treinamento era a formação de obreiros, 

marca esta que permeava os anseios daqueles que idealizaram a instituição de Santo Amaro. 

 O interesse pela educação presente na IASD não é novidade, visto que as 

denominações religiosas atribuíam à educação papel preponderante na expansão e na 

manutenção identitária. No desenvolvimento de um sistema educacional, a IASD pretendeu 

majoritariamente formar o obreiro para trabalhar no avanço da causa denominacional. No 

entanto, Bourdieu (2009) chama atenção para algo bem mais subjetivo e menos latente nos 

sistemas educacionais. Para ele, os sistemas educacionais veiculam muito mais que 

conteúdos, pois que a cultura escolar permite explícita e implicitamente, e operando em 

diversos níveis de consciência a interiorização de esquemas de pensamentos. Desta forma, o 
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produto mais específico de um sistema de ensino são indivíduos ―programados‖, ou seja, ―[...] 

dotados de um programa homogêneo de percepção, de pensamento e de ação‖ (BOURDIEU, 

2009, p. 206). 

 O capítulo seguinte intenta expor aqueles que são os marcos principais da dita 

pedagogia adventista, além de buscar rastrear a continuidade da história da instituição de 

ensino de Santo Amaro sinalizando seus progressos e negociações no cumprimento de seu 

papel na estratégia denominacional para a educação em solo brasileiro. Ainda mais, será de 

extrema importância indicar a conjuntura histórica na qual tal instituição alcançou status de 

Centro Universitário.  
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A pedagogia é estabelecida quando, refletindo em torno do ato educativo, se 

constrói um conjunto de pressuposições básicas a respeito da educação, ou seja, 

numa teoria da educação, da qual se pode inferir princípios fundamentais, 

hipóteses, lei e doutrinas acerca da educação (RITTER, 1976, p. 4). 
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A PEDAGOGIA ADVENTISTA 

 

À medida que o sistema educacional adventista foi sendo estabelecido a influência 

orientadora da profetisa se fez notar no meio do grupo pioneiro. Seus escritos sobre o tema da 

educação transformaram-se em balizadores para a constituição do incipiente sistema 

educacional. Para Knight (1983, p. 26) é ―impossível compreender a educação adventista, do 

ponto de vista atual ou histórico, sem compreender o papel e o impacto de Ellen G. White 

sobre seu desenvolvimento‖. 

Como já abordado em outras páginas nesta pesquisa, é importante indicar que Ellen G. 

White apropriou-se de ideias pedagógicas correntes em sua época, bem como recebeu 

orientações divinamente inspiradas e as elaborou de forma que foram veiculadas como 

conselhos e orientações a ser seguidas, a fim de que a educação adventista adquirisse caráter 

singular em seus propósitos.  

Ao longo do percurso histórico de sistematização da educação adventista, embates e 

debates contribuíram para a formulação de uma proposta pedagógica que ancorada nos 

escritos de Ellen G. White e levando em consideração as tendências modernizadoras 

culminasse numa pedagogia adventista permeada pela filosofia e teologia denominacional.  

 Diante do imenso o legado da obra literária de Ellen G. White acumulado ao longo dos 

seus 70 anos como escritora do movimento adventista, foi por meio de um rastreamento que a 

Denominação conseguiu compilar na publicação de livros específicos todas as orientações 

acerca do tema educação pulverizadas em seu acervo literário. Assim que, pode-se examinar 

as suas principais obras sobre educação, a saber: a)  Conselhos sobre Educação; b) Educação; 

c) Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes; d) Fundamentos da Educação Cristã; e) 

Orientação da Criança. No meio denominacional veicula-se que ―Ellen G. White 

provavelmente escreveu mais sobre a educação adventista do que sobre qualquer outro 

assunto específico‖ (TOBIASSEN, 1969a, p. 08). 

 Será imprescindível apontar momentos importantes na história da educação 

denominacional que balizados pela organização administrativa contribuíram para a 

sistematização da educação adventista, privilegiando os seus desdobramentos para o 

estabelecimento de uma tradição filosófica adventista de integrar projetos agrícolas aos 

programas de trabalho e estudo, e que marcou notadamente o projeto educacional de 
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formação de obreiros da Training School estabelecida em Santo Amaro no estado de São 

Paulo.  

 Tendo visto que a pedagogia adventista está calcada nos escritos da profetisa, torna-se 

imperioso explicitar os fundamentos da pedagogia de Ellen G. White a fim de indicar os 

elementos que compõem o ideário adventista referente à educação. Para tanto, serviu-nos de 

auxilio a obra Redenção, liberdade e serviço de Suárez (2010) que é resultante de sua tese de 

Doutorado defendida no programa de Ciências da Religião da Universidade Metodista de São 

Paulo (UMESP), na qual apresenta os elementos centrais do pensamento whiteano sobre 

educação. Com a finalidade de ampliar a compreensão a respeito da pedagogia adventista pelo 

desvelamento de seus fundamentos apresenta-se como ponte de diálogo a tese de doutorado 

de Silva (2001) defendida na Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), intitulada 

Pedagogia adventista, modernidade e pós-modernidade. 

 Outras obras se apresentam como pontos de apoio na efetivação da proposta deste 

capítulo, a saber: A prática da pedagogia adventista de Unglaub (2005), Mitos na educação 

adventista de Knight (2010a), Declaração da filosofia educacional adventista do sétimo dia 

de RASI (2001) e Pedagogia adventista editado pela Divisão Sul-Americana da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia (DSAIASD, 2009). Além do mais, as considerações levantadas por 

Araújo e Araújo (2010) acerca da relação entre a cultura escolar e o imaginário educacional 

mostram-se pertinentes à nossa abordagem, bem como os desdobramentos referentes à 

efetivação da prática pedagógica e sua vinculação com o sistema de ensino indicados por 

Bourdieu (2009). 

 Ainda como parte integrante do capítulo constará a apresentação da concepção do 

processo de integração fé e ensino
40

 esboçada por Stencel (2005) e aplicada na educação 

adventista. Além disso, será pertinente esboçar as diretrizes que norteiam a implementação de 

tal integração, visto que a cosmovisão bíblico-cristã orienta as práticas pedagógicas no 

ambiente escolar adventista produzindo uma cultura escolar peculiar.  

                                                           
40

 Apresentado como verbete elaborado por Marcos Silva, INTEGRAÇÃO DA FÉ E DO 

ENSINO/APRENDIZAGEM é uma ―categoria central na perspectiva de educação adventista. A integração da fé 

e do ensino/aprendizagem é encarada como um processo intencional e sistemático mediante o qual se enfocam 

todas as atividades educativas a partir de uma perspectiva bíblico-cristã. O objetivo é que o aluno, ao terminar 

seus estudos, haja internalizado voluntariamente uma visão da vida orientada para os objetivos espirituais da 

comunidade cristã a que pertence. O processo da integração fé e ensino/aprendizagem em um colégio ou 

universidade adventista pretende abranger todos os aspectos da tarefa educativa, tanto áulicos como extra-

áulicos‖. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_integracao_da_fe_e_do_ensino.htm#_ftn1>. 

Acesso em: 20 jun. 2012. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_integracao_da_fe_e_do_ensino.htm#_ftn1
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  Ficará evidente que o filão confessionalidade tem por intenção costurar as atividades 

listadas no calendário escolar. Portanto, será conveniente ressaltar a preponderância 

balizadora do Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual (PMDE). Afinal, O PMDE 

apresenta-se como orientação de trabalho, ensino de metodologia prática que contribua para 

que as ―[...] instituições consolidem cada vez mais sua identidade adventista e assegurem sua 

presença cristã a serviço da juventude, da igreja e da comunidade [...]‖ (DEDSA, 2008, p. 7).  

    

3.1 Fundamentos da Pedagogia Adventista 

  

  Prioritariamente é importante tornar conhecidos os aspectos basilares que norteiam a 

educação adventista, que segundo a instituição são tidos como premissas, a saber: missão, 

visão, finalidade e fundamentos básicos. A publicação oficial da instituição adventista, 

Pedagogia adventista (DSAIASD, 2009) apresenta essas premissas da seguinte forma:  

 

Missão – Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do 

educando, formando cidadãos autônomos, comprometidos com o bem-estar da 

comunidade, da pátria e com Deus. Visão – Ser um sistema educacional reconhecido 

por sua excelência, fundamentado em princípios bíblico-cristãos. Finalidade – 

Restaurar o homem a seu estado original de perfeição, preparando crianças e jovens 

para uma existência significativa na Terra e para a vida eterna. Fundamentos 

básicos – A educação adventista considera a Bíblia como a fonte da autorrevelação 

de Deus e aceita como fundamentos básicos da educação cristã os seguintes 

aspectos: * a existência de um Deus Criador; * a criação do Universo e do mundo 

perfeitos; * a criação do ser humano à imagem de Deus, com livre-arbítrio; * o 

surgimento do pecado a partir da rebelião de Lúcifer; * a queda do ser humano em 

pecado, resultando na perda parcial da imagem de Deus; * a incapacidade do ser 

humano de restaurar a própria natureza sem o auxílio divino; * a iniciativa de Deus 

para a restauração do ser humano, através do nascimento, vida, morte e ressurreição 

de Jesus Cristo; * a ação do Espírito Santo no plano da restauração da imagem de 

Deus na humanidade caída; * a educação como ministério restaurador da imagem de 

Deus na humanidade; * o retorno de Cristo para pôr fim à história terrestre em sua 

fase de pecado; * a restauração do mundo e dos seres humanos à condição original 

(DSAIASD, 2009, p. 29, 30). 

  

  É possível vislumbrar que a educação adventista fundamenta-se em uma cosmovisão 

bíblico-cristã que nutre as concepções antropológicas, epistemológicas, axiológicas, que por 

sua vez orientam o fazer educacional.  

  Tendo rastreado aqueles elementos que a seu ver compõem os ―fundamentos 

metafísicos‖ do sistema educacional adventista, Silva (2001, p. 105, 106) indica-nos que ―esta 

metafísica traz as seguintes implicações: Primeiro, a educação não se dissocia da religião [...] 

Segundo, a educação deve ser integral [...] Terceiro, diretivismo educacional‖.   
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 Assim, para os adventistas a educação desempenha um papel vital no contexto dos 

acontecimentos finais da terra, de modo que pretendendo ser redentora da humanidade busca 

formar cidadãos atuantes nesta vida, e com perspectivas para um mundo vindouro. Nesta 

perspectiva, White (1996, p. 13) assinala que:  

 

A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de 

estudos. Significa 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. Prepara o estudante para o gozo do 

serviço neste mundo, e para aquela alegria mais elevada por um dilatado serviço no 

mundo vindouro. 

   

  A compreensão adventista acerca da natureza humana é orientada pela perspectiva 

criacionista, assegurando o fato de que tendo sido criado por Deus o homem pelo uso 

equivocado do livre-arbítrio perdeu a capacidade de responder adequadamente ao chamado de 

Deus. Tal postulado estabelece que:  

 

[...] Desde então, as pessoas começaram a enfrentar um grande conflito interno e 

externo, entre as forças do bem e do mal, entre o desejo de fazer o bem (bondade) e 

a inclinação para o mal (maldade) (DSAIASD, 2009, p. 33,34). 

  

  A antropologia filosófica que orienta a educação adventista concebe a ideia de ―[...] 

que o homem não é inerentemente bom nem mau, mas que nele subsistem as duas tendências 

em um conflito pessoal interno‖ (SILVA, 2001, p. 108). Desta forma, a educação efetiva-se 

como um processo no qual levando em consideração a historicidade do ser humano, tem como 

foco principal o intento maior de restaurar o educando. Para tanto, White (1996, p. 15, 16) 

evidencia que: 

 

Restaurar no homem a imagem de seu Autor, levá-lo de novo à perfeição em que 

fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se 

pudesse realizar o propósito divino da sua criação – tal deveria ser a obra da 

redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. 

  

   Tendo tais considerações no horizonte educacional adventista, afirma-se que a meta 

principal da educação cristã é proporcionar aos estudantes a oportunidade para a ―[...] 

conversão, desenvolvimento de caráter, aquisição de uma mente cristã madura e preparo 

profissional [...]‖ (KNIGHT, 2010a, p. 50).  
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  Tendo em mente o que foi dito até agora acerca dos elementos componentes da 

pedagogia adventista, o diagrama abaixo intenta apresentar sistematicamente aqueles que são 

considerados os propósitos da educação na abordagem adventista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: KNIGHT, 2010a 

 

No que se refere aos aspectos epistemológicos, a educação adventista valoriza a razão 

e a percepção sensorial como fontes de conhecimento, todavia, privilegia a revelação de Deus 

(Bíblia) como fonte primordial, pois se considera que a realidade encontra-se integrada à 

dimensão sobrenatural.  

 

A revelação é a comunicação de Deus no que concerne à vontade divina. [...] Difere 

de outros tipos e de todas as outras fontes de conhecimento ao pressupor uma 

realidade sobrenatural transcendente que irrompe na ordem natural, social e cultural 

e a sustém (DSAIASD, 2009, p. 37). 

 

Mesmo que se conceba o fato de que o conhecimento se dá através de inter-relações, 

percepções sensoriais, racionalidade humana, a educação adventista apresenta a Bíblia como 

fundamento de ancoragem, de maneira que reivindica que ―[...] a produção do conhecimento 

secular deve estar ancorada no conhecimento verdadeiro‖ (DSAIASD, 2009, p. 38). Tal 

perspectiva lança base determinante acerca da estrutura sobre a qual todos os conteúdos são 

abordados, além de exercer influência determinante sobre a composição curricular, pois  
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Na escola adventista o estudo das Escrituras tem precedência sobre todas as outras 

disciplinas. Bíblia não é um estudo separado em si, permeia todas as outras linhas da 

atividade intelectual (TOBIASSEN, 1969b, p. 12).  

 

Encontram-se imbricados na pedagogia adventista os fundamentos axiológicos, 

segundo os quais apresenta o que é de maior valor. Nesta direção, entende-se que a escala de 

valores dos cristãos difere em alguns momentos dos valores do mundo secular, pois que na 

orientação cristã há preeminência aos valores espirituais e humanos, afirmando que estes ―[...] 

deveriam constituir os fundamentos e o objetivo da atividade humana‖ (DSAIASD, 2009, p. 

41). 

Tal compreensão axiológica orienta a ética cristã, a fim de que na formação do caráter 

dos estudantes a educação priorize desenvolver um conjunto de princípios que lhe capacite a 

julgar de maneira autônoma. Isto implica em afirmar que:  

 

Como resultado, seus pensamentos e ações se desenvolverão de acordo com o que é 

virtuoso e reto, levando-o a subjugar seu eu e a articular seus interesses e 

necessidade aos dos semelhantes, da natureza e de Deus (DSAIASD, 20009, p. 41). 

 

A axiologia lança influência sobre a estética na pedagogia adventista, sendo esta parte 

integrante de uma pedagogia que prima pela redenção e restauração. Como a natureza humana 

após o lapso edênico obliterou o caráter, valores e o sentido estético, convém direcioná-la por 

meio do processo educativo de volta a simetria e beleza originais.  

De acordo com Knight (2010c, p. 169),  

 

Talvez aquilo que seja mais bonito, pela perspectiva cristã, seja aquilo que contribui 

para a restauração do indivíduo a um relacionamento correto com seu Criador, seus 

semelhantes e consigo mesmo. O que é mau, feio, é aquilo que obstrui o processo 

restaurador. 

 

Desta maneira, é perceptível que na educação adventista o processo educativo tem por 

finalidade promover o desenvolvimento de valores humanos, materiais, intelectuais, estéticos, 

sociais, morais e religiosos, de modo que tudo que envolve o processo educacional esteja ―[...] 

ancorado na cosmovisão bíblica do que consiste a natureza humana, o conhecimento 

verdadeiro e aquilo que é de maior valor‖ (DSAIASD, 2009, p. 45). 

Uma síntese que apresenta os aspectos componentes da pedagogia adventista pode ser 

vista no quadro abaixo, cuja intenção é indicar as sentenças que resumem os aspectos 
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antropológicos, epistemológicos e axiológicos que são considerados basilares para o sistema 

educacional adventista. 

   Filosofia da Educação Adventista 

 

Antropologia 

 

 

Epistemologia 

O que é o homem O que é o conhecimento 

 Alma vivente. 

 Indivíduo que compartilha 

natureza e caráter divinos. 

 Caiu em pecado. 

 Precisa ser restaurado. 

 

Fontes do conhecimento  

verdadeiro: 

 Origem em Deus. 

 Revelação – Jesus Cristo, natureza, 

Bíblia e racionalidade humana. 

 Relações interacionais. 

 

Axiologia 

 

O que é de maior valor 

Ética 

 Formação redentora e 

restauradora. 

 Formação do caráter. 

 Valores universais. 

Estética 

 Fazer da vida uma obra de arte. 

 Aulas, programas, projetos, 

espaços planejados esteticamente. 

Fonte: DSAIASD, 2009 

 

É oportuno reafirmar que com o passar dos anos a Denominação buscou sistematizar 

sua pedagogia, sempre evidenciando que a mesma encontra-se iluminada pela teologia 

adventista, além de apresentar-se intrinsecamente relacionada com os principais conceitos 

esboçados nos escritos de Ellen G. White. Afinal de contas, conforme afirma Knight (1983, p. 

23) é  

 

[...] impossível compreender a educação adventista, quer atual ou histórica, sem 

entender o papel e o impacto das idéias de Ellen White sobre o seu desenvolvimento. 

Ela não foi apenas uma figura central nesse desenrolar, mas a principal líder 

adventista que se distinguiu desde o início até o fim do período formativo do sistema 

educacional (por volta de 1910).  

 

Tendo analisado os escritos de Ellen G. White referente à educação, Gross (1999a) 

empreendeu um resumo no qual apresenta os dez conceitos principais, a saber: 

1- A verdadeira educação deve fundamentar-se em Jesus Cristo; 

2- A Bíblia deve constituir a base e o ponto de referência nas atividades educativas; 

3- A formação do caráter deve estar acima das aquisições intelectuais; 
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4- A educação deve ser integral e harmônica; 

5- A educação deve começar no lar sob a responsabilidade dos pais; 

6- O professor dever ter o perfil adequado à educação cristã; 

7- O estudante dever ser estimulado a desenvolver seu raciocínio e pensamento 

próprio; 

8- A educação deve preparar para o trabalho; 

9- A educação deve promover a saúde física e mental; 

10-  A educação deve valorizar as lições que a natureza ensina; 

A partir de uma reflexão acerca dos escritos de Ellen G. White sobre educação, Côrrea 

(2005, p. 110) indica que a mesma criou cinco condições que foram consideradas inovadoras 

para a época em que vivia e que se cristalizou na mentalidade adventista como ideal para as 

instituições educacionais, tendo sido aplicadas principalmente nas instituições de internato. 

São elas: 

1ª – As escolas adventistas deveriam estabelecer-se em grandes extensões de terras na 

área rural; 

2ª – Tais escolas deveriam funcionar em regime de internato misto, para meninos e 

meninas; 

3ª – Os professores deveriam residir nas próprias escolas e oferecerem dedicação 

integral ao magistério; 

4ª – Para o desenvolvimento integral e harmônico, as escolas adventistas deveriam 

oferecer trabalho físico aos estudantes, como contraponto ao trabalho intelectual; 

5ª – Aos alunos que não dispusessem de recursos materiais suficientes, as escolas 

adventistas deveriam oferecer trabalho para que pudessem custear seus estudos;  

A esta altura de nossa exposição acerca da pedagogia adventista e verificado o 

protagonismo de Ellen G. White na fundamentação teórica deste sistema educacional 

confessional, é possível fazermos as seguintes perguntas: Alguém pode ser considerada 

educadora sem ter tido formação para tal? O fato de ter escrito sobre educação faz da pessoa 

uma educadora? É certo que a resposta a estes questionamentos revela os princípios teóricos 

que subjazem na estrutura de pensar e argumentar daquele que a proferir. Tais 

questionamentos já foram encarados por alguns pesquisadores, principalmente da área da 

História da Educação, dentre os quais destaco dois: Cauvilla (2000) e Aguiar (2010).  
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Cauvilla (2000)
41

 em sua tese esboça reflexivamente os critérios para se designar um 

sujeito como educador. Seguindo sua perspectiva de análise, Cauvilla (2000) indica que 

designar alguém como educador está estreitamente imbricado à concepção de educação que se 

tem por parâmetro. No seu caso, ele afirma que: 

 

Entendemos educação como formação global (Alceu diria integral), do indivíduo. 

Aquela que lhe dá mais do que conhecimento científico, filosófico, literário (o que é 

específico, justamente, do sistema escolar), mais do que costumamos chamar de 

informação; educação é aquela que possibilita, além do conhecer, vivenciar, 

incorporar valores morais, estéticos, religiosos. (grifos do autor) (CAUVILLA apud 

AGUIAR, 2010, p. 26).  

 

Fundamentado em sua pesquisa, na qual defende a tese de que Alceu Amoroso Lima é 

educador, Cauvilla (2011, p. 14) termina o artigo Alceu, Educador com a síntese na qual 

afirma que: 

 

[...] mesmo quando Alceu não ocupa sua cátedra, ou uma reitoria ou exerce sua ação 

no Conselho de Educação, quando ele ―apenas‖ escreve seus artigos ele é um 

educador, e, em nosso ponto de vista, exerce a Educação no seu sentido mais 

completo. Terminamos, ousando dizer: ler os artigos de jornal de Alceu A. Lima é 

educar-se. 

 

Outra pesquisa que busca elementos que subsidiem designar alguém como educador 

foi empreendida por Aguiar (2010)
42

. Fundamentado no paradigma indiciário pautado nas 

obras de Carlo Ginzburg, tal pesquisa estuda as cartas de Jan Hus a amigos, opositores, 

seguidores e papas com a finalidade de apreender o caráter educativo e apontar o legado 

educacional das mesmas. Assim, assevera que isto só foi possível mediante o emprego de 

olhares específicos.  

 

Dos diversos olhares possíveis para as cartas de Jan Hus partimos de um, [...] Desse 

olhar, encaminhamos duas discussões: o educador a partir da sua ação educativa, 

observando as cartas pastorais e as cartas ao discípulo Martin de Volyně, e o 

educador a partir do reconhecimento de seu legado, observando as edições das cartas 

e o impacto delas na cultura tcheca (AGUIAR, 2010, p. 36).  

 

                                                           
41

 CAUVILLA, Waldir. Alceu Amoroso Lima e a democracia: em busca da proporção. Tese de Doutorado. 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2000, 238p.  
42

 AGUIAR, Thiago Borges de. Jan Hus: as cartas de um educador e seu legado imortal. Tese de Doutorado. 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, 305p. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-16122010-154712/fr.php>. Acesso em: 20 jan. 2012.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-16122010-154712/fr.php
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Por mais profícuo que seja o diálogo com os historiadores da educação que tiveram 

como preocupação o rastreamento de elementos para caracterizar uma pessoa como 

educadora, sem dúvida que poder estabelecer uma pauta cuja indagação é comum e na qual 

ambos se apresentem como representantes da mesma área de conhecimento é gratificante. Por 

isso, que aqui estabeleço aproximações teóricas com a obra de Suárez (2010) que é resultante 

de sua tese de doutoramento em Ciências da religião e na qual a profetisa do movimento 

adventista é apresentada como produtora de uma pedagogia, cujos elementos centrais exercem 

impacto notório na prática educacional empreendida nas instituições educacionais adventistas.    

Tendo pesquisado os escritos de Ellen G. White sobre educação Suárez (2010) sugere 

que os conceitos redenção, liberdade e serviço são os elementos centrais dos ensinamentos 

educacionais whiteanos, e que exercem influência significante nas práticas educacionais. 

Antes de descrever e analisar esses conceitos e suas implicações para a prática educacional 

adventista, o autor recorreu a uma fundamentação teórica que lhe propiciou subsídios para 

designar Ellen G. White como educadora.  

No primeiro capítulo intitulado Liminaridade, Fronteiricidade e Ausência: traços 

biográficos de Ellen G. White, o autor apresenta a tríade na qual repousa seu referencial 

teórico, tríade esta que encontra suporte nos estudos de Walter Mignolo
43

, Gloria Evangelina 

Anzaldúa
44

 e Boaventura de Sousa Santos
45

. Recorrendo às ideias de Mignolo descritas 

basicamente na obra Histórias Locais / Projetos Globais: Colonialidade, Saberes Subalternos 

e Pensamento Liminar, Suárez (2010) faz ecoar o rompimento do paradigma eurocêntrico 

pela estrutura pós-colonial, revelando assim uma mudança epistêmico-hermenêutica na 

produção teórica e intelectual, o que inegavelmente auxilia na recuperação do direito de ser e 

que evoca a existência do pensamento liminar que se apresenta como  

                                                           
43

 Cidadão argentino que em 1969 concluiu o bacharelado em Filosofia pela Universidade Nacional de Córdoba 

e doutorou-se em 1974 pela École des Autes Etudes, Paris. Foi docente em universidades na França e Estados 

Unidos da América, onde leciona Literatura e Antropologia Cultural na Duke University. Suas pesquisas 

trabalham diversos aspectos do mundo moderno e colonial, nas quais explora conceitos tais como colonialidade, 

geopolítica do conhecimento, transmodernidade, pensamento de fronteira, pós-colonialismo, multiculturalismo.  
44

 Nasceu em 1942 no Vale do Rio Grande, sul do Texas. Concluiu seus estudos superiores na Universidade Pan 

American, já na Universidade do Texas obteve seu mestrado. Faleceu em 15 de Maio de 2004 por complicações 

relacionadas à diabetes quando estava próxima de completar o doutorado na Universidade da Califórnia. Seus 

estudos contribuíram enormemente para as discussões acerca do feminismo e luta pela igualdade de gênero, 

como também para a consciência mestiça e fronteiriça.  
45

 Nasceu em Coimbra em 1940, doutorou-se em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale (1973). Além 

de ser professor catedrático jubilado da Universidade de Coimbra, dirige o Centro de Estudos Sociais da 

Faculdade de Economia e Centro de Documentação 25 de Abril, ambos na mesma Universidade. Seus principais 

temas de pesquisas são: epistemologia, sociologia do direito, teoria pós-colonial, democracia, inter-culturalidade, 

globalização, movimentos sociais e direitos humanos.  
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[...] uma maneira de pensar que não seja inspirado em suas próprias limitações e que 

não pretenda dominar e humilhar; uma maneira de pensar que seja universalmente 

marginal, fragmentária e aberta; e, como tal, uma maneira de pensar que, por ser 

universalmente marginal e fragmentária não seja etnocida (MIGNOLO, 2003, p. 

104). 

 

Devido à recorrência de estudos e pesquisas com fundamento nas teorias pós-

coloniais, que por sua vez são questionadoras do paradigma eurocêntrico e que propõem uma 

nova consciência é que se tornou possível admitir a transformação da rigidez das fronteiras 

epistêmicas e territoriais. Pelo desencadear do falar da fronteira, que Anzaldúa possibilitou 

que sua teoria fosse aplicada a contextos mais amplos, posto que existem fronteiras em 

espaços físicos, sociais, linguístico, de classe e de gênero literário. Tais formulações 

permitem-nos afirmar que:  

 

Dessa forma, o conceito de fronteira, ao contrário de possuir uma carga que remete 

para uma idéia de limite – fixo e, portanto, totalizante –, é problematizado, e passa a 

caracterizar-se antes como local de fluidez e de hibridização (TORRES, 2005, p. 

722). 

 

Dentre as formulações teóricas elaboradas por Boaventura de Sousa Santos, destaca-se 

a sociologia das ausências, que segundo Santos (2005, p. 21) é  

 

[...] uma pesquisa que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, 

activamente produzido como não-existente, isto é, como uma alternativa não-

credível ao que existe. O seu objecto empírico é considerado impossível à luz das 

ciências sociais convencionais, pelo que a sua simples formulação representa já uma 

ruptura com elas. O objectivo da sociologia das ausências é transformar objectos 

impossíveis em possíveis, objectos ausentes em presentes. 

 

Assim, por meio da sociologia das ausências
46

, as invisibilidades sociais e os silêncios 

adquirem concretude e visibilidade, possível pela aplicação de uma nova racionalidade no 

estudo da realidade.  

Por meio da seleção e análise de três momentos importantes da vida de Ellen G. 

White, Suárez (2010) atesta que os aspectos escolhidos possibilitam verificar as questões de 

liminaridade, fronteiricidade e ausência, de forma que defende a tese segundo a qual  

 

                                                           
46

 Para mais detalhes ler: SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia 

das emergências. Revista Crítica de Ciências Sociais. nº 63, Out, 2002, p. 237-280. Disponível 

em:<http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=788&id_lingua=1>. Acesso em: 15 mai. 2012. 

http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=788&id_lingua=1
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Ellen G. White pode ser configurada como possuidora de ―outro pensamento‖, um 

―pensamento liminar‖, capaz de contestar a rigidez das fronteiras epistêmicas e 

práticas de sua época, no contexto da sociedade norte-americana, em geral, e da 

comunidade da IASD, especificamente. De igual maneira, White parece viver um 

―outro lugar‖. Finalmente, percebo sua luta para não permitir tornar ausente, 

invisível, aquilo que acreditava ser necessário e verdadeiro (p. 41). 

 

A guisa de considerações finais deste tópico afirmo que, mesmo incipiente a 

pedagogia adventista que em muito se nutre em Ellen G. White encontra legitimidade na 

singularidade dos objetivos que propõe e nos conceitos em que se fundamenta. Na vida e obra 

de Ellen G. White encontram-se os elementos basilares que oferecem os subsídios para 

designá-la educadora, pois mesmo não tendo formação para tal nem mesmo ocupando cargos 

administrativos formulou um pensamento educacional refinado. Em parte, é devedora ao seu 

tempo e às correntes pedagógicas vigentes, no entanto, em grande medida em seu legado há 

sinais/indícios de sua originalidade que, mesmo originada na liminaridade e fronteiricidade 

figura como protagonista, deixando para trás o pretenso lugar de ausência. As noções 

redenção, liberdade e serviço esboçadas por Ellen G. White e sobre as quais se fundamenta 

sua pedagogia exercem influência contínua no sistema educacional adventista, além de se 

configurarem como ideais para a práxis educacional. 

Interessa-nos no tópico abaixo descrever as relações existentes entre as agências 

educativas e os ambientes de aprendizagem que compõem o sistema educacional adventista, 

com ênfase privilegiada no desvelamento dos aspectos que configuram a prática da pedagogia 

adventista no contexto institucional.  

 

3.2 A Prática da Pedagogia Adventista 

 

Desde o início das sistematizações filosóficas que fundamentam a educação adventista 

a preocupação primordial foi orientar as práticas educacionais, de modo que estas estivessem 

dirigidas pelas concepções teórico-metodológicas defendidas pela denominação eclesiástica. 

Para que se efetivem de fato, as práticas educacionais adventistas pressupõem a existência de 

agências educativas, como também ambientes formais de aprendizagem.  

Mesmo considerando a existência de outras agências educativas no contexto social, a 

educação adventista privilegia a família, igreja e o sistema educacional como sendo  
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[...] ambientes privilegiados para o ensino e promoção dos valores bíblicos, podendo 

funcionar como espaço para se questionar os valores secularizados fortemente 

promovidos pela sociedade (DSAIASD, 2009, p. 47).  

   

  Recai sobre o sistema educacional a estruturação de todos os níveis de ensino, como 

também a orientação de todos os envolvidos na condução da educação formal oportunizada 

nas instituições educacionais adventistas. 

Como este trabalho pesquisa o Ensino Superior da educação adventista, interessa-nos 

neste tópico considerar aqueles elementos constantes do espaço escolar como ambiente formal 

de aprendizagem, relacionando-os ao nível educacional em questão, a fim de que seja possível 

apreendermos a lógica inerente, as intencionalidades e as estratégias envolvidas no processo 

ensino-aprendizagem empreendidas nas instituições educacionais adventistas. 

Se a pretensão é orientar o ambiente e as atividades com a finalidade de influenciar os 

estudantes com a cosmovisão bíblico-cristã, isto certamente é percebido desde a ―[...] 

elaboração de rotinas da sala de aula e outras atividades relacionadas ao lazer, à cultura e ao 

estudo da Bíblia‖ (DSAIASD, 2009, p. 49). Desta maneira, e além dos objetivos educacionais 

gerais espera-se que o estudante ao completar o Ensino Superior em uma instituição 

adventista seja capaz de entre outras coisas:  

 

[...] entregar-se a Deus e, como consequência, viver uma vida de acordo com Sua 

vontade, apoiando a mensagem e a missão da igreja [...] responder ao chamado de 

Deus na seleção e exercício de uma carreira ou profissão, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e produtiva (RASI, 2001, p. 06). 

  

  Como a prática educacional passa estreitamente pelos docentes em suas relações 

pedagógicas com os discentes, desde cedo há uma preocupação com a formação dos docentes 

que não alinhados com as orientações da pedagogia adventista podem veicular teorias e 

concepções avessas às premissas e objetivos da educação adventista. No imaginário
47

 

administrativo esta preocupação se faz notar, desde os tempos de vida de Ellen G. White, pois 

alertava ela que: 

 

                                                           
47

 O termo é tomado neste texto com a finalidade de indicar a existência de um acervo cultural de imagens que o 

ser humano produz, e que além delinear seu trajeto antropológico evidencia a influência simbólica de imagens e 

representações que antecede e transcende as atividades da consciência do pensamento humano. Para aprofundar 

questões referentes ao imaginário, consulte: DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. 

São Paulo: Martins Fontes, 2001; LE GOFF, Jacques. O imaginário medieval. Portugal: Editorial Estampa, 

1994. Para uma indicação de alguns textos sobre imaginário e educação acesse: 

<http://paje.fe.usp.br/estrutura/CICE/public_html/producao/livros.htm>. Acesso em: 10 ago. 2012, 

http://paje.fe.usp.br/estrutura/CICE/public_html/producao/livros.htm
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[...] alguns, tendo adquirido essa educação secular, pensam que podem introduzi-la 

em nossas escolas. Permiti-me dizer-vos, porém, que não deveis tomar o que o 

mundo chama de educação superior e trazê-lo para dentro de nossas escolas, 

hospitais e igrejas. Precisamos compreender estas coisas. Falo categoricamente para 

vós. Isso não deve ser feito (WHITE, 2007, 536). 

 

Dentre outras coisas, no sistema educacional adventista o docente é tido como um 

―representante de Deus, como embaixador das verdades eternas, fazendo-se necessário refletir 

sobre sua influência no ministério de reconciliação do estudante com Deus‖ (DSAIASD, 

2009, p. 62). Neste sentido, White (2007, p. 519) indica que: ―Quando os professores 

procurarem de todo o coração introduzir corretos princípios na obra educacional, anjos de 

Deus estarão presentes para causar impressões no coração e mente‖.  

No que se refere à organização e seleção do programa de estudos e como se visa uma 

determinada formação, propugna-se que além de dominar sua área de conhecimento o docente 

entenda que o planejamento desse programa se dá numa parceria institucional para que, no 

programa de estudos sejam os 

 

[...] conteúdos programáticos [...] selecionados sem perder de vista os objetivos 

educacionais amplos e os objetivos específicos de cada área de conhecimento [...] 

permeados de valores e ideologias, dizem respeito aos conceitos, procedimentos e 

atitudes que se deseja ver no desenvolvimento integral do educando (DSAIASD, 

2009, p. 68). 

 

Desta maneira, afirma-se que os objetivos educacionais a serem alcançados pela 

educação adventista estão intimamente relacionados à elaboração e seleção do programa de 

estudos, de modo que ―[...] o estudo das ciências, dos problemas contemporâneos e dos 

contextos culturais globais e locais tem espaço [...] (DSAIASD, 2009, p. 69), e os mesmos 

sejam tratados majoritariamente à luz da cosmovisão bíblica. A respeito desta relação, 

encontra-se nos escritos de Ellen G. White uma afirmação que é evocada para fundamentar a 

formulação exposta acima. Diz ela que: 

 

A ciência está sempre a descobrir novas maravilhas; mas nada traz de suas pesquisas 

que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O livro 

da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro. Familiarizam-nos com 

Deus, ensinando-nos algo das leis cujo meio Ele opera (WHITE, 1996, p. 128).  

 

O controle institucional e sua constante operacionalização na organização e seleção 

dos conteúdos programáticos mostra-se necessário porque pela exposição de tais conteúdos, 

como também pela utilização de livro-textos será possível possibilitar ―[...] abrir espaço para 
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discussões relevantes que levem a turma a perceber o entorno social com visão crítico-cristã 

[...]‖ (DSAIASD, 2009, p. 85).  

No que se refere à adoção de livros que possam conter ideologias que diferem da 

pedagogia adventista, White (2007, p. 517) aconselha: ―O Senhor espera que nossos 

professores excluam de nossas escolas os livros que ensinam conceitos que não estão de 

acordo com Sua Palavra, e dêem lugar aos livros do mais alto valor [...]‖. Isto contribui para 

uma realidade que Bourdieu (2009, p. 218) indica quando afirma que ―[...] cada formação 

escolar tende naturalmente a trancar-se em um universo autônomo e autárquico‖.  

No desencadear de suas relações pedagógicas o docente na educação adventista deve 

permear a sua metodologia a fim de privilegiar a centralidade da Bíblia, favorecendo uma 

pretendida integração fé e ensino, sem, contudo, desprezar a excelência acadêmica, primando 

pelo estímulo ao espírito de investigação, reflexão e criatividade com vistas à progressão na 

abordagem e aprofundamento do conteúdo.  

Os princípios metodológicos que devem nortear as práticas educacionais precisam se 

pautar pela clareza e objetividade no processo de ensino, considerando ao longo do processo 

os conhecimentos adquiridos e as experiências vividas pelos estudantes, para que os mesmos 

possam relacionar teoria-prática a fim de que haja a consolidação dos conhecimentos, 

tornando-os permanentes.  

Sendo que os estudantes recebem uma formação fortemente marcada pelas premissas 

da confessionalidade adventista, podemos indicar que quanto mais tempo passarem sob estas 

regulações, maior será a probabilidade de receberem um conjunto de esquemas fundamentais 

que atuarão como critérios seletivos para aprendizagens futuras. Nesta esteira de análise, 

Bourdieu (2009, p. 209) esclarece-nos que:  

 

De fato, pode-se supor que cada sujeito deve ao tipo de aprendizagem escolar que 

recebeu um conjunto de esquemas fundamentais, profundamente interiorizados, que 

servem de princípio de seleção no tocante às aquisições ulteriores de esquemas [...]. 

 

Atentos aos diversos aspectos abordados neste tópico, é notório enfatizar que este 

sistema educacional objetiva como fim último lançar os elementos que auxiliem na 

constituição de um consenso cultural, segundo o qual os estudantes apresentem ―espíritos 

modelados‖, de modo que encontrem-se ―[...] predispostos a manter com seus pares uma 

relação de cumplicidade e comunicação imediatas‖(BOURDIEU, 2009, p. 206). 
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Entende-se que as práticas educacionais empreendidas no modelo educacional em 

questão, se apresentam configuradas numa moldura sinalizada por amplas orientações para 

que o ideal proposto seja constantemente perseguido por meio das mais diversas estratégias. 

Estratégias estas que, no contexto escolar significam essencialmente  

 

[...] toda a organização de sala de aula que vise a facilitar a aprendizagem do aluno, 

abrangem a arrumação dos móveis na classe, o material a ser utilizado [...]. Numa 

palavra, incluem todas as atividades que serão pedidas aos alunos, e as do professor 

que serão necessárias para iniciar, organizar, complementar ou sintetizar as 

atividades dos alunos, tendo em vista sua aprendizagem (ABREU; MASETO, 1990, 

p. 50).  

 

Sem dúvida, as práticas educacionais compõem a cultura escolar e, no caso do modelo 

educacional confessional elas marcam acentuadamente a vida escolar, também o campus 

universitário adventista, a fim de estabelecer as bases na qual certamente seja possível 

perceber que ―a cultura do campus será permeada por uma espiritualidade prazenteira (RASI, 

2001, p. 4).  

Neste momento é oportuno relatarmos que a prática da pedagogia adventista ganha 

contornos mais definidos no processo de integração fé e ensino que parte da idealidade para a 

concretude escolar, e é verificado mais plenamente no magistério das disciplinas que 

compõem o eixo de Ensino Religioso ofertado na formação de nível superior, afinal de contas 

assevera-se que o Ensino Superior adventista é sustentado por raízes missiológicas. 

 

3.3 Integração Fé e Ensino 

  

  Os pesquisadores atentos que tem como objeto de estudo as instituições adventistas de 

Ensino Superior perceberão que estas são dotadas de características próprias, o que contribui 

para constituir o perfil próprio da educação ofertada nestas instituições (GREENLEAF, 2010). 

Convém atentar-se para o fato de que a integração fé e ensino avança para além do discurso 

permeando práticas pedagógicas, ambiente e cultura escolar. 

 Como ponto de partida é pertinente explicitar a concepção de integração fé e ensino 

que permeia a educação adventista. O pesquisador da história da educação superior adventista 

afirma que: 

 

A integração Fé e Ensino é um processo contínuo e sistemático mediante o qual se 

enfocam todas as atividades educativas de uma perspectiva bíblico-cristã, a fim de 
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que os alunos, ao completarem seus estudos, tenham internalizado voluntariamente 

uma visão de vida, do conhecimento e seu destino. Essa visão se centraliza em 

Cristo, orienta-se para o serviço e projeta-se até o reino do Céu (STENCEL, 2005, p. 

27). 

  

  Segundo Stencel (2005) a integração fé e ensino entendida como processo apresenta-se 

em duas formas consideradas de igual importância, a saber: intencional e espontânea. Sendo 

que a intencional, permeada pelas demandas da visão bíblico-cristã e da filosofia educacional 

adventista deve ser prevista no planejamento de todas as atividades do ano escolar. Por sua 

vez, a integração fé e ensino apresentada na forma espontânea  

 

[...] acontece quando o professor adventista manifesta espontaneamente seu 

compromisso pessoal com Deus, com a Missão, com a Visão e com os Valores da 

Educação Adventista, bem como com os fins últimos de sua declaração de fé pessoal 

e compromisso denominacional (STENCEL, 2005, p. 27). 

 

 Assim fica evidente que o filão da confessionalidade tem por intenção costurar as mais 

diversas atividades listadas no calendário escolar. Documentos institucionais evidenciam as 

bases que fundamentam a educação e orientam as práticas pedagógicas no Ensino Superior. 

Todavia, cabe ressaltar a preponderância balizadora do Plano Mestre de Desenvolvimento 

Espiritual (PMDE) e da Pedagogia Adventista (DSAIASD, 2009) como principais 

instrumentos consultivos e orientadores para o planejamento. 

 O PMDE apresenta-se como orientação de trabalho, ensino de metodologia prática que 

contribua para que as ―[...] instituições consolidem cada vez mais sua identidade adventista e 

assegurem sua presença cristã a serviço da juventude, da igreja e da comunidade [...]‖ 

(DEDSA, 2008, p. 7). Tem-se como objetivo final a pretensão de que o estudante, mesmo que 

tenha passado somente um ano na instituição educacional adventista sinta como influência em 

sua vida a importância dos princípios, crenças e valores que orientam o sistema educacional 

adventista. Desta forma, entende-se que a base geral norteadora para a educação adventista é 

que: 

 

Partindo da realidade de cada aluno, poderemos ajudá-los a se desenvolver 

espiritualmente, confirmando às Instituições Educacionais Adventistas como lugar 

de evangelização, às pessoas como responsáveis pelo desenvolvimento da fé, às 

atividades e programas como uma oportunidade de encontro com a fé, ao Espírito 

Santo como Princípio ativo no desenvolvimento espiritual do aluno, implementado 

por meio do PMDE de cada escola, colégio, faculdade ou universidade adventista 

(DEDSA, 2008, p. 47). 
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  A questão curricular na educação adventista tem sempre ocupado a pauta das 

preocupações institucionais da IASD, pois é neste campo onde se assentam as bases para a 

integração fé e ensino pretendida por este sistema educacional confessional. Com a 

prerrogativa de que um currículo equilibrado é aquele que fomenta o desenvolvimento 

integral da vida espiritual, intelectual, física, social, emocional e vocacional, na educação 

adventista o currículo além de promover a excelência acadêmica, deve contar com ―[...] 

cursos de formação espiritual que guiarão o viver cristão [...] A formação do cidadão inclui 

apreço por sua herança cristã [...]‖ (RASI, 2001, p. 08). 

  É nítida a preocupação com a implantação de um currículo ―plenamente adventista‖, 

no qual a Bíblia constitua a base de todo o currículo e os escritos de Ellen G. White sejam 

permanente fonte de leitura e orientação, a fim de que o ―modo de vida adventista‖ seja 

ensinado (AZEVEDO, 2003). 

 Como exposto até aqui, percebe-se que o professor é peça chave na integração fé e 

ensino, pois é o docente que no ambiente escolar e na relação com os estudantes 

operacionalizará na prática o que a teoria rege. Orientado pela perspectiva educacional cristã, 

balizado pela filosofia educacional adventista, o educador para alcançar os propósitos da 

educação adventista deve manifestar e buscar continuamente algumas posturas. Destacam-se, 

as seguintes: ―a) ser um imitador de Jesus; b) ter senso da presença divina; c) conhecer e estar 

sintonizado com a filosofia e a proposta da educação adventista [...]‖ (DSAIASD, 2009, p. 

63,64). Como diz-nos Bourdieu (2009, p. 215): ―Não há professor que não esteja obrigado a 

ter em conta a situação e a função pedagógica no tocante à elaboração de seu discurso 

professoral e, muitas vezes, de toda sua obra‖. 

 Entendido como astro de primeira grandeza no firmamento educacional adventista, o 

professor adquire a função de catalisar o processo de integração fé e ensino na sua prática 

pedagógica em seu ambiente privilegiado, a sala de aula. Isto se dá porque ―quando o 

professor entra na sala e fecha a porta, ele é o currículo, por que o aprendizado é grandemente 

comunicado através da sua visão de mundo e da vida‖ (STENCEL, 2004, p. 31). Isto 

estabelece as bases para que o professor se torne a personificação da integração fé e ensino. 

Stencel (2005) refletiu sobre o modo como se relacionam fé e ensino na experiência 

docente na educação adventista e concluiu que há quatro relações possíveis, são elas: a) 

dualismo; b) diálogo; c) ilustração e d) integração. As duas primeiras são entendidas como 

posições antagônicas ao processo integração fé e ensino, enquanto que a terceira posição 



132 

 

 

(ilustração) evidencia que o professor já consegue fazer pequenas interações demonstrando 

interesse pela integração fé e ensino. A posição de integração (considerada a ideal) aponta que 

o professor parte:  

 

[...] de uma clara cosmovisão e aproxima de seu trabalho educativo e de 

investigação com a intenção de penetrar todas as dimensões de sua atividade 

profissional com premissas, valores, objetivos e fins bíblico-cristãos (STENCEL, 

2005, p. 30). 

 

Em acréscimo ao que foi explicitado até agora acerca da integração fé e ensino na 

educação adventista, tendo compreendido a relevância do papel do professor como elemento 

catalisador do processo, há que se desvelar que em seu magistério o docente pode incrementar 

o cotidiano da sala de aula com algumas atividades de cunho espiritual, tais como:  

 

[...] realizar oração intercessória por alunos, familiares, professores e funcionários; 

planejar e executar semanas especiais com temas espirituais; compartilhar textos 

bíblicos com as famílias e pessoas da comunidade que estejam necessitando de 

auxílio especial; dar estudos bíblicos e distribuir folhetos com mensagens bíblicas de 

saúde que promovam a qualidade de vida; promover campanhas de cunho social e 

espiritual; fazer uma maratona de leitura da Bíblia com a turma; estimular a criação 

de uma agenda pessoal e coletiva de oração (DSAIASD, 2009, p. 74).  

  

  As atividades proselitistas que atravessam o cotidiano das instituições educacionais 

protestantes podem ser percebidas principalmente nas práticas educativas, pois é sempre 

difícil a delimitação clara entre a prática educativa e a prática religiosa. Basta relembrar que 

―[...] o programa educativo é uma das primeiras e mais importantes expressões da obra 

missionária‖ (RAMALHO, 1976, p. 69). Por isso, que é inegável perceber que em um sistema 

educacional confessional tão racionalizado como o adventista e estreitamente orientado, a  

 

[...] própria lógica de seu funcionamento, modifica o conteúdo e o espírito da cultura 

que transmite e, sobretudo, cumpre a função expressa de transformar o legado 

coletivo em um inconsciente individual e comum (BOURDIEU, 2009, p. 212). 

 

Posto que, ao longo deste capítulo tem ficado patente a ideia de que a educação 

adventista ―[...] se propõe a alcançar um elevado ideal distinto dos modelos educacionais 

vigentes [...] e implica constante estudo da Bíblia e dos escritos de Ellen G. White‖ 

(DSAIASD, 2009, p. 105), torna-se pertinente questionarmo-nos a respeito das possíveis 

relações entre o imaginário, educação e a cultura escolar conforme se apresentam neste 

sistema educacional confessional.  



133 

 

 

A abordagem adotada neste capítulo tem privilegiado as práticas educacionais com a 

intenção de evidenciar que as mesmas são orientadas por uma racionalidade, que sendo 

técnica visa conduzir as atividades educacionais, de forma que sejam marcadas pelo princípio 

da uniformidade confessional que submete normas, espaços, tempos, estudantes, docentes, 

saberes e processos de inculcação (BARROSO, 1993, p. 14). Assim, as instituições 

educacionais adventistas são nutridas por uma pedagogia oficial, que se institucionaliza 

tornando-se burocrática a ponto de pretender estruturar e condicionar o pensamento e ação de 

seus agentes (LOBROT, 1973). Neste sentido, Bourdieu (2009, p. 215, 216) ressalta que 

  

[...] o programa de pensamento e de ação que a escola tem a função de transmitir, 

deriva uma parte importante de suas características concretas das condições 

institucionais de sua transmissão e dos imperativos propriamente escolares.  

 

A partir deste espectro maior esboçado nas linhas acima é imperioso rastrear o lugar 

do discurso pedagógico no quadro da cultura escolar, sublinhando o caráter ideológico da 

educação adventista que socializa um sistema de valores com a finalidade de inculcar nos 

alunos um modo de pensar, sentir e agir uniformizador (ARAÚJO; ARAÚJO, 2010). 

Como a cultura escolar compreende a dimensão antropológica, sociológica e 

pedagógica, ela busca legitimidade no discurso pedagógico, pois é este que atualiza o 

imaginário que busca objetivar a idealidade das práticas nos diversos contextos sócio-

históricos e políticos. Assim, é possível assinalar que no caso da educação adventista este  

 

[...] tipo de discurso (tornado sinônimo de texto) visa a educação com o objetivo de 

legitimar determinados aspectos em detrimento de outros. E, consequentemente, 

através dessa mesma legitimação pretende alcançar e estabelecer a verdade que, no 

seu caso, é sempre de ordem prática (REBOUL, RICOUER apud ARAÚJO; 

ARAÚJO, 2010, p. 34). 

 

Notadamente o discurso pedagógico textualizado e fontalizado nos escritos de Ellen 

G. White, conquanto pedagógico demonstra densidade filosófica que favorece a continuidade 

da tradição educativa desta confissão. Mesmo que se configure como instaurador de sentidos 

do imaginário educacional, se caracteriza majoritamente pelo forte apelo praxiológico, que 

neste caso mesmo os enunciados sendo  

 

[...] meramente indicativos e aparentemente descritivos, são, contudo, prescritivos, 

injuntivos [...] prescritivos em relação a uma ‗práxis‘, quer dizer, no sentido mais 

lato do termo, aquilo que num comportamento, num conjunto de atitudes e 
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sentimentos, pode ser o objeto de enunciados normativos (CHARBONNEL apud 

ARAÚJO; ARAÚJO, 2010, p. 38). 

 

Seria obtuso de nossa parte asseverarmos apenas a rigidez do discurso pedagógico, 

sem, contudo apontarmos a potencialidade criadora dos sujeitos em suas mais diversas 

realidades sociais, o que por sua vez faz-nos acrescermos a importância de atribuir 

protagonismo à comunidade interpretativa, que pode ser representada pela individualidade ou 

coletividade dos atores educativos. Pois, está mais que provado pela História das Ideias 

Educativas, que as ideias educativas enquanto discurso se afirmam e se transformam em 

―circulantes‖ e ―discordantes‖, e  

 

[...] quando elas circulam, são utilizadas e provocam discórdia ou polêmica, 

metamorfoseiam-se em práticas discursivas mediadas em e por contextos 

determinados nos quais se encontram os atores educativos, individual e 

coletivamente considerados. Estes atores situam-se em comunidades interpretativas, 

cuja ação é fundamental para entender a construção, a reconstrução, a transmissão e 

a recepção de tais ideias através do tempo e do espaço (NÓVOA, FERRER apud 

ARAÚJO; ARAÚJO, 2010, p. 40).  

 

Vislumbra-se neste momento a possibilidade de que outras pesquisas fundamentadas 

especialmente na teoria da recepção para a qual os significados dos textos não são obra do 

autor, mas do leitor (SORIA, 2005; BURKE, 2000; VILANOU, 2005) empreendam estudos 

que considerem pelo menos uma dessas três ideias-força: a) a relação discurso-texto-contexto 

(autonomia do texto versus campo semântico dos contextos onde os textos ocorrem), b) as 

formas através das quais se produz o discurso da história, e c) o papel fundamental da 

imaginação na reconstrução histórica, a sensibilidade ao simbolismo e aos temas do 

imaginário, mesmo que social, utopia e mitos (ARAÚJO; ARAÚJO, 2010). 

É igualmente importante ainda neste capítulo indicar o desenvolvimento da instituição 

educacional de Santo Amaro ao longo dos anos do século XX, buscando flagrar em sua 

história institucional aspectos que considerem os fundamentos da pedagogia adventista, a 

prática da pedagogia adventista ou mesmo a busca pela integração fé e ensino. 

 

3.4 Training School Brazil 

 

O desenvolvimento do sistema educacional adventista entre as décadas de 1920 a 1940 

esteve permeado pelos aspectos histórico-sociais de sua inserção, de modo que com o passar 
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dos anos a liderança denominacional buscou comprometer as instituições educacionais a uma 

filosofia educativa que entrelaçasse currículo e organização. Greenleaf (2010, p. 223) afirma 

que ―Las escuelas compartían elementos en común pero no eran uniformes porque reflejaban 

las sociedades en las que funcionaban y respondían a las necessidades de su contexto 

cultural‖.   

  Com vistas à sistematização da educação adventista buscou-se como parâmetro a 

divisão escolar (primário, secundário e colégio superior) praticada nos Estados Unidos, no 

entanto, escola de capacitação (Training School)
48

 foi a nomenclatura que caracterizou os 

programas oferecidos no Colégio Adventista Brasileiro, o que refletia a necessidade de formar 

obreiros para causa adventista nestas terras. ―Em certo sentido, as instituições de treinamento 

eram programas secundários com o acréscimo de cursos especiais‖ (GREENLEAF, 2011, p. 

385).  

 Durante os anos da década de 1920 a 1940 a liderança denominacional permaneceu 

consciente acerca da relevância dos programas e das instituições para o desenvolvimento do 

adventismo tanto nos outros países do continente, como também no Brasil. Tanto que, o então 

secretário (G. W. Schubert) da instância administrativa mundial após uma visita ao continente 

sul-americano em seu artigo Experiences in South Brazil, afirmou que:  

 

[...] escolas de treinamento são o centro da obra e os lugares mais importantes de 

toda Associação ou campo missionário, porque o desenvolvimento futuro do 

trabalho de cada campo depende muito da conversão e da educação de nossos jovens 

(SCHUBERT, 1928, p. 17). 

  

  Além do mais, Schubert (1928) já indicava a necessidade constante de discutir 

―questões vitais‖ na obra adventista, o que no caso sul-americano realizou-se entre os anos de 

1929 e 1930. Resultantes desta preocupação denominacional acerca a obra adventista neste 

continente, Greenleaf (2011, p. 368) informa-nos que foram realizadas  

 

[...] cinco reuniões para obreiros, começando no Brasil em dezembro de 1929 e 

concluindo com uma sessão em Lima, em março de 1930. As outras três ocorreram 

na Argentina, no Chile e em Arequipa, Peru.  

  

                                                           
48

 ―[...] o termo ‗escola de capacitação‘ persistiu desde os primeiros anos para descrever as instituições que 

preparavam estudantes para empregos denominacionais, não importando seu nível de instrução‖ (GREENLEAF, 

2010, p. 228).  
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  Nestas reuniões foram apresentadas palestras proferidas por A. G. Daniells (na época 

presidente da Associação Geral), e pelo conteúdo apresentado, bem como pelo tempo 

empregado entende-se a importância dessas para a capacitação dos obreiros, como também 

para a manutenção identitária pretendida pela administração eclesiástica norte-americana. Em 

um de seus artigos, Ministerial Institute, Brazil, South America, A. G. Daniells relata a ênfase 

destes encontros, diz ele:  

 

Nossos estudos trataram de dois temas principais: (1) O Ministro: Sua aptidão 

pessoal. (2) A obra a que o Ministro é Chamado. [...] estudos sobre o tema do 

Espírito de profecia se estenderam por toda a reunião (DANIELLS, 1930, p. 22).  

  

  Acerca da relevância dos temas abordados, Haynes (1930) ao relatar as linhas de 

estudos que figuraram nas palestras de A. G. Daniells destaca os estudos sobre o Espírito de 

Profecia
49

, nos quais se buscava confirmar o lugar de importância de Ellen G. White, além de 

evidenciar a sua contribuição para o desenvolvimento institucional da Denominação neste 

continente.  

 

Nenhum dos obreiros no Brasil vai esquecer tão cedo os estudos profundamente 

interessantes de Daniells sobre o tema do Espírito de profecia. [...] Ele trouxe as 

evidências da liderança divina desse movimento através do trabalho do dom da 

profecia. A nossa fé e confiança neste dom divino foram confirmados e reforçados. 

[...] acreditamos ser de especial valor para os nossos obreiros no Brasil. Muitos deles 

nunca tiveram acesso a todos os escritos [...].  Irmão Daniells trouxe-nos de uma 

forma muito vívida a notável liderança de Deus na criação do nosso trabalho 

editorial, o nosso trabalho sanatório, e nosso trabalho educativo, através de 

conselhos deste dom (HAYNES, 1930, p. 28). 

  

  Com o passar dos anos é possível indicar na história da instituição, que a mesma 

esteve focada em seu propósito maior de formar obreiros, no entanto, buscou adequar-se às 

demandas legais que regiam a educação no Brasil, como também recebeu grande influência 

das situações histórico-sociais que vigoraram no país. A título de ilustração da formulação 

esboçada acima, podemos citar os desdobramentos das políticas empregadas por Getúlio 

Vargas
50

, principalmente a nacionalização administrativa empreendida na instituição e o forte 

incremento agro-industrial estabelecido nas atividades da fazenda da escola.  

                                                           
49

 Segundo as doutrinas defendidas pelos Adventistas, Ellen G. White teve manifesto em sua vida o dom do 

Espirito de Profecia. Assim que, costuma se referir aos seus escritos usando a nomenclatura Espírito de 

Profecia.  
50

 Getúlio Dorneles Vargas (1882-1954) nasceu em São Borja-RS, tendo sido advogado e político presidiu o país 

em dois períodos: (1930 a 1945 – subiu ao poder com um golpe de estado) e (1951 a 1954 – foi eleito por voto 
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 Ao abordar os desdobramentos das políticas de Vargas no desenvolvimento da 

instituição educacional adventista no Brasil, Greenleaf (2010, 2011) assinala que a nomeação 

de Domingos Peixoto para a diretoria da instituição em Santo Amaro não ocorreu no vácuo, 

mas que demonstrou ser resultado dialético da condição histórico-social vigente. Por isso, que 

em 1939  

 

[...] Domingo Peixoto fue nombrado diretor, el primer nativo en encabezar una 

importante escuela de capacitación en Sudamérica. Para esse tiempo, el personal 

docente era mayormente brasileño (GREENLEAF, 2010, p. 276).  

 

 

 
Fonte: Revista Mensal, Março, 1941 

 

  Tendo no horizonte analítico a influência da política varguista para a industrialização 

do país, e sua reminiscência na instituição educacional adventista em questão, Hosokawa 

(2001, p. 91) destaca o fato de que:  

                                                                                                                                                                                     
direto). Ao longo do seu governo criou diversas leis sociais e trabalhistas que lhe favoreceram implementar 

politicas populistas, além de estimular a industrialização e educação. Mais informações podem ser obtidas em: 

FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas: o poder e o sorriso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006; MESTRINER, 

Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência social. São Paulo: Cortez, 2001; LAMOUNIER, 

Bolívar. Do modelo institucional dos anos 30 ao fim da era Vargas. In: D‘ARAÚJO, Maria Celina  (org.) As 

instituições brasileiras da era Vargas. Rio de Janeiro: Eduerj/FGV, 1999. Para informações referentes às 

politicas educacionais no Governo Vargas (1930-1945) consulte: BOMENY, Helena M. B. Três decretos e um 

ministério: a propósito da educação no Estado Novo. In: PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado 

Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999; HORTA, José Silvério Baia. Liberalismo, tecnocracia e 

planejamento educacional no Brasil: uma contribuição à história da educação brasileira no período 1930-1970. 

São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1982; ROCHA, Marlos Bessa Mendes. Educação conformada: a 

política pública de educação no Brasil 1930-1945. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2000.  
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Os alunos foram incentivados a cultivarem grandes pomares e a produzir sucos e 

geléias, especialmente de uva, com muita aceitação dentro e fora da escola. [...] 

Outros produtos começaram a ser manufaturados pela escola como o melado, pasta 

de amendoim, sucos e geléias de abacaxi, amora, framboesa, morango e maracujá 

transformando aquilo que era um departamento da escola numa indústria no início 

dos anos 1940 com prédio próprio, a Fábrica de Produtos Alimentícios (FPA). [...] 

Acompanhou o acelerado processo de industrialização no período da II Guerra 

Mundial.  

  

  Segundo Downs (1941), o ano de 1940 foi um dos melhores na história da instituição. 

Em seu artigo Colégio Adventista, ao destacar a quantidade de alunos que tendo se formado 

ingressaram na obra adventista, enfaticamente afirmou: ―Tirem-se da obra os fomados dêste 

colégio e ela ficará paralisada. Tiremos o que eles já executaram e pouco ficará de resto‖ 

(DOWNS, 1941, p. 10). Dentre os aspectos que fizeram do ano de 1940 um dos melhores, 

Downs (1941) ressalta o fato de que a educação adventista estava cumprindo o grande 

objetivo: evangelizar os alunos não-adventistas. 

  

A matrícula total em todos os cursos do Colégio alcançou 256, a maior na história 

do estabelecimento. Havia sessenta e cinco inscritos na classe batismal, e trinta e 

cinco destes foram batizados. Muitos outros tencionam batizar-se durante o próximo 

ano escolar (DOWNS, 1941, p. 10). 

 

  
Fonte: South American Bulletin , vol. 17, nº 4, April, 1941 

 

  Em seu artigo A Good Year, Silva (1941) referindo-se ao ano de 1940 e aos avanços 

experimentados pela instituição educacional, destaca especialmente a relação disciplina e 
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espiritualidade no cotidiano escolar, evidenciando a importância das atividades religiosas 

tuteladas pelos docentes com vistas à formação moral dos estudantes. 

 

A experiência tem mostrado que a espiritualidade de uma escola está intimamente 

ligada com o problema da disciplina. Uma é o complemento da outra. Temos bons 

motivos para ser gratos ao Senhor pela boa ordem e moral do corpo estudantil deste 

ano, bem como o tom espiritual elevado. Eu atribuo esse sucesso ao excelente 

espírito de cooperação, tolerância, consagração, harmonia e sacrifício de todos os 

professores [...] as atividades religiosas tem sido frequentadas por praticamente 

todos os estudantes, mesmo por aqueles cuja frequência não é obrigatória [...] 

(SILVA, 1941, p. 6).  

   

  Por esta época (fins dos anos da década de 1930 e início dos anos da década de 1940), 

à medida que crescia o número de escolas adventistas dedicadas ao nível primário e 

secundário repercutia no meio da liderança denominacional sul-americana a questão da 

regulamentação aos padrões estatais que se impunham em cada país, como também se fazia 

necessário orientar aqueles que dirigiam estas instituições no que refere a constante vigilância 

sobre os efeitos da secularização e relevância dos princípios educacionais advindos dos 

escritos de Ellen G. White. Tais preocupações certamente motivaram o primeiro concílio 

educacional no Brasil.  

 

Nestes dias de fiscalização governamental rigorosa, devemos cooperar com os 

funcionários em matéria de fornecimento de equipamentos materiais essenciais, para 

que possamos ganhar o confiança destes homens que têm em seu poder, quer para 

reduzir ou ampliar a nossa liberdade em relação ao funcionamento das nossas 

escolas ao longo das linhas de nossas próprias necessidades e de acordo com os 

nossos próprios princípios (DUNN, 1939, p. 2). 

   

  Por esta época era quase que inevitável referir-se à educação secular de modo 

contrastante, para reafirmar aqueles que eram os princípios e objetivos da educação 

adventista, relevando a importância de ter uma clara  

 

[...] compreensão dos propósitos de nossas escolas [...], e também da grande 

influência pessoal que o professor deve exercer em seus alunos. Ele tem em si as 

filosofias mais profundas da educação [...] (MORRISON, 1938, p. 19).  

   

  Nesta direção, o então líder de educação (N. W, Duncan) para o continente sul-

americano enfatizava que: 

 

A verdadeira educação prepara o aluno não só para um lugar de utilidade nesta vida, 

mas também para a vida futura. É esta última fase da educação que é negligenciada 



140 

 

 

ou ignorada na educação mundana. Anualmente, milhares de jovens deixam as salas 

de instituições educacionais do mundo, com diploma na mão, mas com seu caráter 

moral e espiritual não desenvolvido. Esses jovens estão despreparados para assumir 

os seus lugares como membros bem-sucedidos da sociedade - com a realização 

adequada de suas obrigações para com Deus, bem como para seus semelhantes 

(DUNN, 1941, p. 03). 

  

  Preocupações acerca dos princípios e objetivos da educação denominacional já 

demandavam atenção por parte da administração, focalizando a atenção para os programas de 

estudo, o desenvolvimento do sistema educacional e a composição curricular equilibrada 

(DUNN, 1941).  

  Na década de 1940 a instituição educacional de Santo Amaro passou a oferecer curso 

de enfermagem com o apoio da Cruz Vermelha que, além de oferecer formação para aqueles 

que porventura fossem convocados para a guerra auxiliou no desenvolvimento da obra 

médico-missionária adventista no Brasil. Sendo assim, foi ―[...] a primeira escola do país a 

receber permissão do governo nacional para oferecer um curso prático de enfermagem e 

primeiros socorros, com o apoio da Cruz Vermelha‖ (GREENLEAF, 2011, p. 384). 

 
Fonte: Revista adventista, Março, 1941 

 

 A expansão da educação adventista no continente ao longo dos anos da década de 

1940 acarretou uma notável distinção no perfil construído até o momento, pois além de buscar 

adaptar-se às regulamentações governamentais, já formava muito mais profissionais do que 
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conseguia incluir no quadro de servidores denominacionais (MORRISON, 1946, p. 96), o que 

contribui para imprimir novas marcas nas instituições educacionais adventistas.  

 

Na primeira metade da década, o número de instituições cresceu rapidamente, uma 

tendência que exigia mais sistematização. Em parte, o aumento da rede escolar era 

uma reação à consciência pós-guerra da necessidade de padrões educacionais mais 

elevados para a população de modo geral. As escolas adventistas não podiam mais 

se contentar com uma mera imagem humanitária, mas, por necessidade, assumiram 

um papel de responsabilidade no mundo da educação (GREENLEAF, 2011, p. 504). 

  

  No artigo intitulado Ocupações para os adventistas fora de nossa organização, Steen 

(1942) baseado nos resultados de uma pesquisa empreendida com mais de 5.300 famílias de 

estudantes adventistas da América do Norte e do Canadá indicava que:  

 

[...] aproximadamente 19% dessas 5.386 famílias, estavam relacionadas com 

profissões como as de professor, médico, enfermeiro, técnico, engenheiro, 

advogado, arquiteto, dentista, etc [...] mais de 27%, trabalham como agricultores em 

geral, [...] 14%, são negociantes: vendedores, comerciantes, gerentes e empresários, 

fabricantes, agentes de seguros, proprietários de garages, vendedores de automóveis, 

etc [...] aproximadamente 22%, estavam ocupados em 45 ofícios diferentes, desde o 

de carpinteiro [...] até o de tanoeiro [...]. Uns 250 estavam ocupados em serviços 

pessoais: limpadores, lavadores, barbeiros, choferes, cozinheiros, empregados em 

institutos de beleza, etc. [...] Classificamos como "miscelânea" um grupo final de 

umas 600 pessoas, ou 11%, que trabalhavam como empregados de fábricas, 

verdureiros, funcionários públicos, bombeiros, ferroviários, guias, etc (STEEN, 

1942, p. 28). 

  

  Embora, tenha feito devida ressalva com relação a uma possível diferença de 

ocupações apropriadas para os adventistas na América do Sul, Steen (1942, p. 29) assinalou 

ser ―[...] evidente que existe grande número de serviços adequados aos nossos crentes em 

todos os países‖. A tese que subjazia às afirmações de Steen (1942) era a intenção de ―[...] 

ampliar a visão de mercado de trabalho dos estudantes adventistas‖ (HOSOKAWA, 2001, p. 

94), pois as instituições educacionais formavam muito mais do que se conseguia empregar em 

seus quadros funcionais eclesiásticos.  

  Isto evidenciava o fato de que a Denominação precisava avançar e estabelecer uma 

instituição de formação superior que diversificasse a oferta de formação educacional voltada 

para as mais distintas profissões, para tanto era necessário contratar pessoal docente 

qualificado para ampliar a oferta de cursos, e desta forma continuar a nutrir uma de suas 

ideias motrizes, pois ―[...] La idea de la movilidad social ascendente era inherente a la 

educación denominacional [...]‖ (GREENLEAF, 2010, p. 300).  
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  Tendo no horizonte analítico a ideia de cumprimento das exigências advindas das 

regulamentações estatais, o sistema educacional adventista sul-americano possuía inúmeros 

desafios à frente. Por esta época, Morrison (1946, p. 91) ressaltava que:  

 

A Divisão Sul-Americana está a desenvolver um bom sistema de escolas. Visto que 

os regulamentos estaduais são feitos para caber o sistema católico, descobrimos que 

há muitos problemas que devem ser resolvidos. 

  

  O crescimento do sistema educacional adventista no Brasil esteve sempre balizado 

pela normatização administrativa eclesiástica superior, que com o passar dos anos 

implementou um ―sistema de acreditação‖ próprio, segundo qual mantinha sob constante 

controle as diversas instituições, como também estabelecia o cumprimento das exigências 

denominacionais, favorecendo desta forma uma uniformidade pretendida.  

 

Los instrumentos de acreditación elaborados por la Junta de Regentes para la 

evaluación de las instituciones se constituyeron en critérios de calidad que los 

líderes educativos aplicaron a todas las instituciones secundarias y terciarias, y el 

Departamento de Educación los utilizó de manera efectiva como un procedimiento 

de sistemazación con el fin de estabelecer normas adventistas en la operación de las 

instituciones y los planes de estudios (GREENLEAF, 2010, p. 329). 

  

  Enquanto as diversas confissões protestantes caminharam lentamente para tornarem-se 

instituições de Ensino Superior, houve um grande avanço no estabelecimento de instituições 

educacionais católicas neste segmento educacional, em grande parte beneficiadas por sua 

longa tradição e inserção em terras brasileiras, além de sua proximidade com o poder estatal. 

Por isso, que entre as décadas de 1940 e 1960 o Ensino Superior privado presenciou um 

vigoroso protagonismo católico
51

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Em sua tese de doutorado Alipio Casali recupera as origens do projeto de criação das Universidades Católicas 

relacionando-o ao amplo programa de restauração da Igreja Católica no Brasil, sob a liderança do Cardeal do Rio 

de Janeiro (1921-1942), D. Sebastião Leme. CASALI, Alipio. Universidade católica no Brasil: elite intelectual 

para a restauração da Igreja. Doutorado em Educação: História e Filosofia da Educação. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 1989. 245p. 
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Datas de abertura das primeiras Universidades Católicas no Brasil 

PUC – São Paulo 1946 

PUC – Rio Grande do Sul 1948 

Universidade Católica de Pernambuco 1952 

PUC – Campinas 1955 

PUC – Minas Gerais 1958 

Universidade Católica de Goiás 1959 

Universidade Católica do Paraná 1960 

Universidade Católica de Pelotas 1960 

Universidade Católica de Salvador 1961 

Universidade Católica de Petrópolis 1961 
Fonte: STENCEL, 2006 

 

 Dentre as confissões protestantes presentes no Brasil, o Presbiterianismo foi o 

primeiro a fundar sua Universidade, fato este que se deu no processo de um longo 

estabelecimento no Brasil, subsidiado por um consolidado programa de cursos de nível 

superior tendo como motriz ―[...] um projeto pedagógico, com base no sistema da educação 

norte-americana, pragmático, para a formação de profissionais e contribuição para o 

progresso‖ (SCHULZ, 2003, p. 41).  

  Assim, em 16 de Abril de 1952 foi fundada a Universidade Mackenzie, com 

reconhecimento e oficialização estatal pelo Decreto nº 30.511
52

(GARCEZ, 1970). Referindo-

se à fundação da Universidade Mackenzie e empreendendo uma análise que considera as 

determinantes para este acontecimento, Hack (2002, p. 212) indica que foi somente 

 

[...] após a Era Vargas e a redemocratização do Brasil, em 1945, a influencia norte-

americana deixou de pesar sobre o Mackenzie. Agora, liberto, poderia caminhar na 

busca de seu tão almejado sonho [...] As faculdades criadas no período foram molas 

mestras para a impulsão definitiva. Assim, a partir de 1951, o Mackenzie encheu-se 

de ânimo para estabelecer sua universidade. [...] Com o Decreto nº 30.511 de 7 de 

fevereiro de 1952, atingiu-se o objetivo maior perseguido desde 1885 pelos 

fundadores e pioneiros, a criação da Universidade Mackenzie.  

  

  Foi somente a partir da segunda metade do século XX que o ideal de instituições 

educacionais adventistas de nível superior acalentado desde a chegada dos pioneiros 

adventistas se tornou realidade. A história da inserção e desenvolvimento da educação 

adventista no Brasil demonstra uma real tardança no estabelecimento de instituições de 

Ensino Superior. Remonta-se à década 1960 como marco, pois nesta década houve a 
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 Para acesso ao documento, acesse: 

<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-30511-7-fevereiro-1952-339934-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 22 mai. 2012.  

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-30511-7-fevereiro-1952-339934-publicacaooriginal-1-pe.html
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implantação do curso de Enfermagem no Instituto Adventista de Ensino (STENCEL, 2006, p. 

164). 

 Schulz (2003) observa que as diversas confissões protestantes demonstraram um certo 

retardamento na concretização de projetos de educação de nível superior, e tal  

 

[...] retardamento esteve condicionado ao processo histórico, dentro de um contexto 

e uma conjuntura nacional, sujeito a fatores internos e externos; e que os projetos da 

Educação Superior geraram divergências sobre a missão da Igreja, na relação 

evangelização e educação (SCHULZ, 2003, p. xi).     

   

  Diante do perceptível atraso denominacional para o estabelecimento de instituições de 

Ensino Superior na educação adventista no Brasil, é possível notar um conjunto de fatores que 

foram decisivos na desaceleração do processo de expansão universitária. Stencel (2004, p. 

98,99) destaca os seguintes: 

 

1) Nos primórdios desse processo, a visão da liderança se restringia apenas à Saúde, 

Educação e Teologia (curar, educar e salvar); 2) A idéia que permeava a mente de 

muitas pessoas era: ―Para que construirmos uma universidade se Jesus está prestes a 

voltar?‖ Esse mesmo sintoma foi observado nas origens das história da Igreja 

mundial; 3) Muitos educadores buscaram concretizar  esse sonho, porém não 

receberam respaldo daqueles que estavam ocupando posições de liderança e desta 

forma acabaram lutando sozinhos; 4) A idéia da criação da UAB (Universidade 

Adventista do Brasil) não chegou a ser um consenso entre todos os segmentos da 

Igreja no Brasil. Havia divergências ideológicas sobre o assunto; 5) Faltou unidade 

de propósitos entre os educadores e pastores. Muitos líderes da área ministerial não 

aceitavam que os recursos da obra evangelística fossem aplicados na educação; 6) 

Pode-se observar também a falta de professores adventistas qualificados para 

lecionarem e coordenarem os cursos superiores.  

  

  Numa análise de perspectiva mais ampla, na qual é apresentado o quadro macro do 

Ensino Superior adventista em seu contexto mundial, Knight (2010b, p. 10) enfatiza que 

sempre houve uma ―[...] tensão entre os alvos missionários ou teológicos dos líderes 

eclesiásticos que a fundaram e dos acadêmicos que a dirigiam‖. De forma resumida entende-

se que esta constante tensão entre a visão acadêmica e a missão adventista estrutura-se nos 

seguintes tópicos:  

 

a) O lugar do estudo da Bíblia e religião nas escolas adventistas; b) Abordagens 

cristãs das artes; c) Reformas curriculares e a centralidade da perspectiva cristã; d) 

Credenciamento dos colégios e cursos de graduação; e) Formação acadêmica dos 

professores universitários; f) Integração fé e ensino (KNIGHT, 2010b). 
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  É relevante observar que este retardamento em avançar com vistas a ofertar educação 

adventista de nível superior no Brasil deve ser considerado no horizonte analítico, segundo o 

qual haja indicação de uma luta de forças que mesmo subjacentemente presente, ganha 

sentido e contornos quando analisada no escopo do Colonialismo. Nesta esteira interpretativa, 

Greenleaf (2010, p. 300) aponta que: 

 

Aunque el movimento colonizador consistia mayormente en una extensión del poder 

económico y político, era también un vehículo para la transmisión de las ideas. La 

Iglesia Adventista no era un poder imperial, pero la educación que ofrecía llegó a ser 

un elemento catalizador que integraba valores occidentales con culturas no 

occidentales más allá de su carácter esencialmente religioso.  

  

  Nuances desta luta de forças entre a filial e a matriz denominacional norte-americana 

podem ser flagradas no relato de Oberg (apud Stencel 2006, p. 155), quando em sua 

abordagem afirma que  

 

[...] até meados de 1940 surge uma força oposta advinda de elementos ligados às 

organizações superiores da denominação, a qual visava impedir o avanço e 

desenvolvimento da educação no território nacional. 

  

  Desta forma, segundo Martins (2007, p. 132) por muito tempo o curso Teológico que 

era anteriormente chamado de Curso Ministerial ou Obreiro Bíblico foi o curso pós-

secundário considerado de nível superior. No entanto, como este visava a formação de uma 

liderança religiosa, compunha-se das seguintes disciplinas que eram oferecidas em dois anos.  

1º ano 2º ano 

Velho Testamento Daniel e Apocalipse 

Novo Testamento Arte de Falar em Público 

Hist. das Missões e Hist. Denominacional Profetas Maiores e Menores 

Espírito de Profecia Evidências do Cristianismo 

Contabilidade Origem da Bíblia 

Trabalhos Manuais Educação 

Inglês Inglês 

Enfermagem Prática Psicologia 

A escolher História da Antiguidade 
Fonte: Prospecto Anual do Seminário Adventista, 1940 apud MARTINS 2007 

 

 De fato, a implantação do Ensino Superior na educação adventista no Brasil esteve 

balizada por uma inter-relação de diversas conjunturas, no entanto, podemos considerar que a 

determinante majoritária esteve estreitamente imbricada com o processo de expansão e 



146 

 

 

crescimento denominacional que demandava líderes cada vez mais preparados para atuação 

nos mais diversos ramos da organização (STENCEL, 2004, 2006), tanto que, os primeiros 

cursos de nível superior implantados e reconhecidos pelo MEC foram de Enfermagem 

(1968)
53

 e Educação (1973)
54

.  

 

Com o passar dos anos, a obra médico-missionária começou a avançar rapidamente 

em todo o território nacional. Surgiram o Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro 

(1949), Hospital do Pênfigo, em Campo Grande (1952), e Hospital Adventista de 

Belém, no Estado do Pará (1953). Para suprir as emergentes necessidades, a 

organização superior da Igreja Adventista chegou à conclusão de que seria 

necessário preparar enfermeiros com uma filosofia cristã adventista para que 

trabalhassem nesses hospitais. [...] apercebendo-se do rápido crescimento do sistema 

educacional adventista, sonhou com a criação de um curso superior que pudesse 

preparar professores e líderes educacionais para trabalharem nas escolas adventistas 

(STENCEL, 2004, p. 71, 74). 

  

  A instituição educacional avançou a duras penas, e quinze anos depois da abertura do 

curso de Pedagogia recebeu autorização para oferecer mais cursos de nível superior, desta vez 

o curso de Letras e de Ciências (1988). Mas, foi somente na década de 1990, após longos anos 

de persistência, modernização e atualização que a educação adventista testemunhou o 

surgimento do Centro Universitário Adventista de São Paulo.  

  A data de 26 de Maio de 1996 é considerada histórica para a expansão universitária 

adventista, quando segundo Gross (1999b, p. 31) foi encaminhado ao Conselho Nacional de 

Educação o pedido de autorização de 21 cursos de ensino superior. Esta iniciativa motivou em 

um segundo momento a organização do UNASP de acordo com os parâmetros legais 

estabelecidos no artigo 12 do Decreto nº 5.773/2006
55

. 
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 Decreto nº 62.800 publicado em 31 de Maio de 1968. Para acesso ao documento na íntegra, acesse: 

<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-62800-31-maio-1968-403990-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 24 mai. 2012. Mais informações podem ser obtidas em: KUNTZE, 

Tânia D. Faculdade Adventista de Enfermagem: memória histórica 1968-1998. Tese de Doutorado. Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, 2010. 282p. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-01072010-151506/pt-br.php>.  

Acesso em: 24 mai. 2012. 
54

 Decreto nº 72.610 publicado em 14 de Agosto de 1973. Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=202168>. Acesso em: 24 mai. de 2012. Para 

maiores informações ler: KLEIN, Débora. Pedagogia na colina: a Faculdade Adventista de Educação da 

Universidade Adventista de São Paulo de 1971 a 1999. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), 2008. 167p. Disponível em: 

<http://www.uninove.br/Paginas/Mestrado/Educacao/meduDetalheDefesa.aspx?ano=2008>. Acesso em: 24 mai. 

2012.  
55

 Para ler na íntegra o Decreto nº 5.773, de 09 de Maio de 2006. Acesso em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm>. Acesso em: 24 mai. 2012. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-62800-31-maio-1968-403990-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-62800-31-maio-1968-403990-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-01072010-151506/pt-br.php
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=202168
http://www.uninove.br/Paginas/Mestrado/Educacao/meduDetalheDefesa.aspx?ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm
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  O UNASP conta com três campi no estado de São Paulo. Os campi estão localizados 

nas seguintes cidades: Engenheiro Coelho
56

, Hortolândia
57

 e São Paulo. Apesar de começar a 

funcionar como Centro Universitário somente em 1999, os três campi já existiam e ofereciam 

educação em outros níveis, como também cursos de graduação em nível de Ensino Superior. 

Todavia, o longo processo de expansão universitária da educação adventista no Brasil tem 

como momento áureo, a data de 09 de Setembro de 1999 quando há oficialização da criação 

do Centro Universitário Adventista de São Paulo por meio da publicação no Diário Oficial da 

União de 10 de Setembro de 1999
58

 (GROSS, 1999b, p. 32). 

 Se na perspectiva propagandista denominacional, a organização do UNASP pode ser 

verificada majoritariamente sob o prisma sobrenatural, por outro lado sabe-se que tal 

acontecimento se deu balizado por relações estreitas com as conjunturas histórico-sociais 

vigentes, principalmente àquelas vinculadas às politicas educacionais empreendidas no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo porque a criação dos Centros 

Universitários foi estabelecida pelo Decreto n.º 2.207, de 15 de abril de 1997
59

, que no seu 

artigo quarto da LDBEN classificou as Instituições de Ensino Superior do Sistema Federal de 

Ensino Superior, quanto à sua organização acadêmica em: universidades, centros 

universitários, faculdades integradas, faculdades, institutos superiores ou escolas superiores. 

Maranhão (2007, p. 31) indica-nos os desdobramentos resultantes deste dispositivo legal 

quando afirma que:  

 

[...], no seu artigo seis, definiu os centros universitários como instituições de ensino 

superior pluricelulares, abrangendo uma ou mais áreas do conhecimento, que se 

caracterizam pela excelência de ensino oferecido, comprovada pela qualificação do 

seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade 

escolar, nos termos das normas estabelecidas pelo Ministro de Estado da Educação e 

do Desporto para o seu credenciamento. Estabelecendo aos centros autonomia para 

criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior, 

bem como previu outras atribuições da autonomia universitária, devidamente 

definida no ato de seu credenciamento. 

  

                                                           
56

 Dados históricos a respeito da instituição educacional localizada nesta cidade podem ser obtidos em: TIMM, 

Alberto R. (Ed.). Instituto adventista de ensino campus 2: 15 anos de história. Engenheiro Coelho, SP: 

UNASPRESS, 1999. 
57

 Para informações referentes à história da instituição educacional adventista de Hortolândia que se tornou um 

dos campi do UNASP consulte: MORAIS, Hermenérico; SANTOS Luís H. IASP: 60 anos transformando vidas. 

Hortolândia, SP: Editora MULTICOMM, 2009. 
58

 O Decreto de 9 de Setembro de 1999 que credencia o Centro Universitário Adventista de São Paulo está 

disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/DNN/Anterior%20a%202000/1999/Dnn8381.htm>. 

Acesso em: 25 mai. 2012. 
59

 O documento encontra-se na íntegra disponível em:  

<http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1997/2207.htm>. Acesso em: 01 jul. 2012. 
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  Ao longo deste capítulo pôde-se perceber que a Pedagogia Adventista encontra-se 

fundamentada em uma cosmovisão bíblico-cristã e intrinsecamente relacionada com os 

escritos da profetisa denominacional, de modo que a Bíblia é livro-texto recorrente nas 

práticas pedagógicas empreendidas nas instituições escolares, especialmente nas disciplinas 

de Ensino Religioso ofertadas no Ensino Superior. O que inevitavelmente pode ser aludido no 

espectro do processo de integração fé e ensino pretendido pela educação adventista, a fim de 

que o estudante assimile os valores, crenças e premissas defendidas pelo sistema escolar em 

questão. Nuances desta idealidade foram evidenciadas na história da instituição escolar 

fundada em Santo Amaro, São Paulo.  

  Portanto, torna-se inevitável afirmar a existência de uma estreita relação entre o 

sistema de ensino confessional e os seus desdobramentos na formação escolar, de maneira que 

o estudante é subjacentemente influenciado, a ponto de ter itinerários, métodos e pensamentos 

majoritariamente devedores à formação escolar recebida (BOURDIEU, 2009).    

 O capítulo seguinte fecha esta pesquisa e objetiva apresentar a configuração do Ensino 

Religioso no ensino superior da educação adventista, evidenciando sua lógica operante, 

desvelando intencionalidades, como também indicando os impasses advindos da efetividade 

pedagógica de uma proposta hermeticamente confessional. Será possível, vislumbrar alguns 

apontamentos sobre o ER no horizonte promissor do reconhecimento da diversidade religiosa 

e cultural.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quando aproximamos igualdade de liberdade, vemos que uma completa a outra, 

dando fundamento sólido para a consecução de uma sociedade justa. Se pensarmos 

que a igualdade dos membros de uma sociedade está justamente em respeitar a 

liberdade de todos outros, então está fundado o germe do respeito e da tolerância 

(PINHEIRO, 2010, p. 48). 
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O ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO SUPERIOR DA  

EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

 

 A pretensão deste capítulo é registrar a presença do Ensino Religioso conforme 

entendido pelo sistema educacional adventista no ensino superior.  Para tanto, o Centro 

Universitário Adventista de São Paulo campus de São Paulo é o lócus do recorte feito para 

entendimento do objeto de estudo.  

  Convém atentar-se para o fato de que a confessionalidade no sistema educacional 

adventista avança para além do discurso e permeia práticas pedagógicas, ambiente e cultura 

escolar. As atividades proselitistas que atravessam o cotidiano dos colégios protestantes 

podem ser percebidas nas práticas educacionais, pois é sempre difícil a delimitação clara entre 

a prática educativa e a prática religiosa. Basta relembrar que ―[...] o programa educativo é 

uma das primeiras e mais importantes expressões da obra missionária‖ (RAMALHO, 1976, p. 

69). A declaração de missão da educação adventista diz que 

 

[...] o alvo primordial é prover oportunidade para os estudantes aceitarem a Cristo 

como seu Salvador pessoal, permitir ao Espírito Santo transformar suas vidas e 

cumprir a missão de pregar o Evangelho ao mundo (AZEVEDO, 1997, p. 61). 

   

  De acordo com Declaração da Filosofia Educacional Adventista do Sétimo Dia 

espera-se que os estudantes que completam o nível superior/universitário numa instituição 

adventista deveriam, dentre outras coisas: ―[...] ter tido a oportunidade de entregar-se a Deus 

e, como consequência, viver uma vida de acordo com sua vontade, apoiando a mensagem e a 

missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia [...]‖ (RASI, 2001, p. 04). 

 Conforme exposto até aqui, é possível indicar que o modelo de ER que se configura no 

ensino superior da educação adventista é permeado pela prática catequética, afinal de contas, 

tal prática ―[...] faz parte da vida das confissões religiosas quando elas se sustentam na 

transmissão de seus princípios de fé, de suas doutrinas e dogmas‖ (PASSOS, 2007, p. 56). 

Desta forma, é preciso inventariar tal prática que se apresenta especialmente nas disciplinas 

confessionais e que se afirma por meio das relações pedagógicas empreendidas pelos docentes 

responsáveis por estas disciplinas.  

  Nesta direção, Passos (2007) ainda que atento aos riscos de simplificações e 

incompreensões operacionaliza analiticamente três modelos de ER, buscando elucidá-los em 



151 

 

 

seus aspectos estruturais e em suas relações. Segundo seu entendimento, ao expor 

epistemologicamente tais modelos objetiva-se  

 

[...] captar os fundamentos dos métodos de ER, num esforço de construir uma 

análise genética da questão, ou seja, expor conceitualmente seus pontos básicos e 

suas decorrências diretas e colaterais para as práticas de ontem e de hoje (PASSOS, 

2007). 

  

  Para composição deste capítulo, no que tange a identificação e análise do modelo de 

Ensino Religioso que se configura no ensino superior da educação adventista interessa-nos os 

aportes advindos da análise do modelo catequético empreendida por Passos (2007), além do 

que também sinaliza para o fato de que por meio das Ciências da Religião o ER deve acima 

de tudo ressaltar ―[...] o valor teórico, social, político e pedagógico do estudo da religião para 

a formação do cidadão‖ (PASSOS, 2007, p. 76). 

 No entanto, tal abordagem deve ser permeada pelo entendimento do diferencial que 

caracteriza as instituições educacionais confessionais de ensino superior, posto que 

indubitavelmente o ER ministrado nestes estabelecimentos se apresenta marcado por um 

percurso histórico singular, que é mais amplamente compreendido no espectro da 

confessionalidade (BORGES, 2008).  

  Dentre os princípios norteadores da educação adventista há aqueles que ressaltando os 

objetivos da educação cristã enfatizam a preocupação com o currículo, bem como a 

centralidade da Bíblia em todos os níveis de educação adventista (CADWALLADER, 1949). 

Nesta perspectiva, Hilde (1980) ao apresentar reflexões realizadas acerca da presentividade da 

educação adventista enfatiza que a preocupação com o currículo deve estar permeada pelos 

apontamentos da mensagem da IASD.   

 Da forma como tais delineamentos se apresentaram à medida que a pesquisa foi 

empreendida, tornou-se elementar neste estudo adotar uma abordagem referente ao currículo 

no Ensino Superior da educação adventista. Como ponto de partida, convém apontar que a 

construção do currículo na educação adventista certamente se dá submetida a relações de 

forças simbólicas, o que inevitavelmente aponta na direção da preocupação da IASD, em que 

as instituições de Ensino Superior se estabeleçam na legalidade, mas que continuem 

exercendo seu papel de evangelização no projeto denominacional.  

 Neste sistema educacional confessional, o currículo é tipificado como integral-

restaurador, e da forma como se apresenta evidencia que ―[...] tem relação direta com o 
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conhecimento eleito como educativo e apresenta diretrizes necessárias para a prática 

pedagógica na educação adventista‖ (DSAIASD, 2009, p. 52).  

  Mesmo não desconsiderando a existência da dimensão da execução interativa do 

currículo por meio das práticas escolares, todavia, foi possível apontar que neste sistema de 

ensino a confecção curricular é marcadamente balizada por uma ―tradição inventada‖ 

legitimada pela mantenedora. O que implica dizer que: 

 

Tradição inventada significa um conjunto de práticas e ritos: práticas normalmente 

regidas por normas expressas ou tacitamente aceitas; ritos – ou natureza simbólica – 

que procuram fazer circular certos valores e normas de comportamento mediante 

repetição que automaticamente implica em continuidade com o passado. De fato, 

onde é possível, o que tais práticas e ritos buscam é estabelecer continuidade com 

um passado histórico apropriado (HOBSBAWN; RANGER, 1985, p. 1). 

  

  Neste aspecto, entende-se que a confecção do currículo em nível pré-ativo apresenta 

preponderantemente interesses e influências atuantes com marcas denominacionais, de modo 

que o entendimento acerca destes fará  

 

[...] conhecer melhor tanto os valores e objetivos patenteados na escolarização 

quanto a forma como a definição pré-ativa pode estabelecer parâmetros para a ação e 

negociação interativa no ambiente da sala de aula e da própria escola (GOODSON, 

2008, p. 21). 

  

  A respeito do lugar que ocupa o ER no currículo do Ensino Superior é substancial o 

apoio da obra Ideologia e currículo de Apple (2006), pois que através do seu estudo é 

possível perceber as diversas dimensões do currículo, indicar a tradição seletiva que o 

compõe, além de explicitar os processos de incorporação atuantes nas relações pedagógicas.  

 No bojo das discussões empreendidas neste capítulo, a questão da homogeneização da 

diferença (BONETI, 2011) foi apreendida com possíveis contornos de violência simbólica, 

cujas nuances apresentam-se nos mais diversos componentes de um sistema de ensino e é 

discutida à luz de Bourdieu e Passeron (2008).  

 É imprescindível ratificar metodologicamente que os principais elementos que 

compõem este capítulo apresentam-se balizados por uma pesquisa documental. As principais 

fontes documentais pesquisadas regulam e normatizam as diversas atividades empreendidas 

no Centro Universitário de São Paulo, campus São Paulo. São elas: a) Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI, 2009-2013); b) Projeto Pedagógico Institucional (PPI, 

2011-2012), c) Diretrizes Institucionais para o Ensino Religioso nos Cursos Superiores do 
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UNASP (UNASP, 034-2007), d) Declaração da Filosofia Educacional Adventista do Sétimo 

Dia (RASI, 2001), e) Guia para o Desenvolvimento do Plano Mestre de Desenvolvimento 

Espiritual (DEDSA, 2008). Foi de grande importância recorrer à Pedagogia Adventista 

(DSAIASD, 2009) para agregar informações, o que permitiu-nos ampliar o entendimento e 

aprofundar a operação analítica.  

 

4.1 A Educação Confessional 

  

  A missão explicita de ―educar no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e 

para excelência no serviço a Deus e à humanidade‖, bem como outras declarações de fé 

podem ser percebidas nos ambientes da instituição de Ensino Superior da educação adventista 

em questão, o que atesta para a marca da identidade confessional adventista. No entanto, é 

pertinente algumas acepções ao termo confessionalidade, a fim de entendê-lo e apreender a 

configuração adventista para o mesmo. Segundo Nascimento (2003, p. 37), o termo 

confessionalidade  

 

[...] é o neologismo que deriva de ―confissão‖, isto é, que tem qualidade religiosa, 

que está impregnado de crença, de convicção, de confissão positiva de fé (cristã). 

[...] Portanto, convicção é a base a partir da qual se pode falar de uma educação 

confessional em sentido amplo.  

 

No contexto ocidental de maioria cristã, as instituições confessionais de Ensino 

Superior se caracterizam por uma convicção interna e expressão pública de seus valores e 

crenças, o que implica em evidenciar de diversas formas e nas mais diferentes dimensões os 

valores que estão intrinsecamente relacionados ao Cristianismo. Segundo Alvin (1995, p. 78) 

a confessionalidade ―[...] é parte essencial do cristão, do seu ser, e, portanto, está presente 

onde ele estiver, inclusive na escola, na educação [...]‖. Por sua vez, Nascimento (2003, p. 37) 

indica que a expressão educação confessional é comumente entendida ou geralmente 

associada como algo que se relaciona ―[...] à educação promovida por um determinado corpo 

confessional institucionalizado de caráter eclesiástico‖. 

 De fato, a educação confessional sempre existiu ao longo da história, havendo em boa 

parte da história da educação um relacionamento estreito com a prática religiosa, 

especialmente acentuada com o surgimento e transmissão da escrita (GILES, 1987). Todavia, 

foi por ocasião do Iluminismo e com a busca pela pretensa separação entre ciência e religião 
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que cresceu no mundo ocidental a rejeição pela educação com marcas de confessionalidade 

religiosa (BORGES, 2008).  

 Com o advento da modernidade objetivou-se ofertar uma educação, segundo a qual 

fossem excluídos os valores das tradições religiosas como fonte da moral, ética, política, etc. 

No entanto, o menosprezo às questões religiosas acarretou diversos conflitos, bem como a 

manifestação explicita de preconceitos que contribuíram enormemente para trágicos e 

marcantes acontecimentos na história moderna da humanidade. Assim que, é quase unânime 

indicar a impossibilidade de negligenciar o tema da religião como influente na formação das 

culturas e mentalidades das sociedades.  

 A educação confessional de matriz protestante tem seu berço no Cristianismo, todavia, 

seu marco inicial é a Reforma Protestante dos séculos XVI e XVII que mesmo desaguando 

em um movimento plural com diversas vertentes apresentou uma marca comum: a ênfase na 

educação. De forma que, tanto para Calvino quanto para Lutero a educação reformada 

apresentava-se como a chave para libertar o povo da ignorância (STRECK, 1996). Por isso, 

que as universidades confessionais reformadas são tão antigas quanto a própria Reforma 

Protestante.  

  Ao abordar as estratégias empreendidas pelas denominações protestantes Leonard 

(1963, p. 162) identifica que a confessionalidade de muitas denominações protestantes se deu 

por meio da propaganda religiosa indireta, na qual  

 

[...] a fé prática das igrejas norte-americanas levou-as a um grande desenvolvimento 

das instituições paraeclesiásticas, que ofereciam a vantagem de permitir uma 

propaganda indireta, contribuindo para a criação do Reino de Deus na terra [...]. 

  

  As diversas confissões protestantes defendem a ideia de inconclusão do ser humano 

em suas múltiplas dimensões, bem como a sua integralidade, de forma que buscam por meio 

dos distintos níveis educacionais, especialmente o universitário ofertar uma educação que 

incorpore nas práticas educativas a dimensão moral e espiritual, a fim de que o formando 

possa defender e difundir ativamente valores que podem ser aceitos universalmente. Segundo 

Borges (2008, p. 70), ―a educação confessional protestante fundamenta-se em pilares que 

podem, ainda neste momento histórico, servir como referenciais para a construção de uma 

sociedade mais igualitária, justa e solidária [...]‖.   
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 No Brasil, a educação confessional encontra amparo legal na carta magna, a 

Constituição do Brasil de 1988
60

 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9.394/96), que por meio do artigo 20 assegura o direito de funcionamento às 

instituições de ensino privado que ―[...] atendem a orientação confessional e ideologia 

específicas‖ (BRASIL, 1996).  

  É por reportar-se a origem comum dos movimentos religiosos protestantes e 

propugnando os mesmos ideais que a educação adventista faz coro aos objetivos e finalidades 

das instituições educacionais confessionais protestantes. No entanto, é possível questionar 

sobre a possibilidade da concretização da idealidade proposta sem incorrer em dogmatismo, 

intolerância, imposição e divisões denominacionais e culturais, ainda mais em um contexto de 

educação universitária.  

 É notório que nas instituições escolares confessionais a idealidade da formação 

integral permeia concepções educacionais e práticas escolares, bem como exerce influência 

motriz sobre uma gama de atividades que buscam por sua vez contribuir para a formação 

ética, social e moral dos estudantes (BORGES, 2008; GONÇALVES, 2009; SCHULZ, 2003; 

VASSELAI, 2001).   

 Tendo pesquisado duas instituições confessionais de Ensino Superior, uma católica e 

uma protestante (Metodista), Vasselai (2001) em sua dissertação As Universidades 

Confessionais no Ensino Superior Brasileiro: identidades, contradições e desafios empreende 

uma discussão através da análise de um conjunto de documentos, a fim de apresentar uma 

síntese dos princípios educacionais que orientam as duas instituições de ensino confessionais. 

Tal pesquisa discutiu a confessionalidade de duas instituições educacionais, sendo:  

  

Uma católica representada pela Universidade São Francisco (USF) e uma 

protestante representada pelo Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ensino 

(COGEIME). Esta escolha se deu pelo fato de que a USF possui um conjunto de 

documentos que explicitam a natureza da confessionalidade católica e franciscana na 

educação superior e o COGEIME, por ser uma instituição que congrega estudos com 

os quais são norteadas ações das instituições metodistas de ensino no Brasil, no que 

se refere à confessionalidade (VASSELAI, 2001, p. 84). 

  

  Ao empreender uma identificação institucional da confessionalidade católica de viés 

franciscano, o autor aponta que as diretrizes apresentadas nos  

 

                                                           
60

 O documento na íntegra encontra-se disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 25 jul. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm


156 

 

 

[...] diversos documentos que suportam as ações da Universidade São Francisco, 

partem da cosmovisão franciscana de vida e de mundo, para se projetarem em todos 

os aspectos administrativos e acadêmicos da instituição (VASSELAI, 2001, p. 130).  

   

  Ao explicitar os compromissos da confessionalidade metodista expressos em seus 

documentos, Vasselai (2001) indica que nesta instituição há o desenvolvimento de ações e 

políticas de atuação com o objetivo de abrir espaço para participação discente em seu interior 

e na sociedade, buscando assim ofertar uma educação que forme cidadãos aptos a interagirem 

socialmente por meio da participação plena, produtiva e crítica.  

 Vasselai (2001) conclui sua pesquisa apresentando nas considerações finais e 

recomendações uma listagem de aspectos considerados relevantes como norteadores da ação 

das instituições confessionais. Ao listar estes aspectos o autor os incorpora em três categorias, 

afirmando que tais categorias funcionam como indicadores no balizamento das diversas 

atividades empreendidas pelas instituições educacionais confessionais, a saber: ética, 

formação e confessionalidade.  

  Após ressaltar a importância histórica do segmento educacional confessional no 

contexto brasileiro, o autor considera que as instituições educacionais de tal segmento não 

deveriam se fechar em único referencial paradigmático, pois inseridas no ambiente 

acadêmico-científico tais instituições de Ensino Superior deveriam ofertar uma educação que 

possibilitasse aos indivíduos, especialmente uma tomada de consciência crítica no processo 

civilizatório no qual estão inseridos.  

  O autor destaca o fato de que em muitos momentos a confessionalidade que 

fundamenta as instituições de ensino não oferece respostas às diversas questões que a 

sociedade e a academia demandam, o que contribui para constante tensão entre fé e ciência. 

Por isso, ao terminar sua pesquisa destaca que a ―[...] dimensão científica neste contexto é 

mais relevante que a questão da fé. A interação entre fé e ciência é um permanente desafio 

para estas instituições‖ (VASSELAI, 2001, p. 145). 

  Tomando a educação confessional protestante de nível superior como objeto de 

estudo, Schulz (2003) além de relacionar a educação superior às concepções e propostas de 

Lutero e Calvino constata a existência do ideal de projeto educacional vinculado às 

denominações protestantes de matriz norte-americana desde a época de suas chegadas às 

terras brasileiras. Entretanto, a meu ver sua grande contribuição reside na identificação e 

análise dos fatores que condicionaram o processo de implantação e desenvolvimento dos 

projetos educacionais protestantes nestas terras, destacando a existência de uma dicotomia na 
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compreensão do binômio educação-evangelização por parte de gestores eclesiais e 

educacionais como mola propulsora dos elementos condicionantes.  

 No capítulo intitulado A Relação entre as Instituições Eclesiais e as Instituições de 

Educação Superior, o autor releva que no plano da efetivação dos projetos educacionais 

protestantes no Brasil houve uma marcante ―[...] racionalização de sua ação, que aqui se 

concretizou de acordo com as condições e necessidades da realidade brasileira‖ (SCHULZ, 

2003, p. 134). Tal racionalidade influenciou diversos aspectos, mas especialmente a questão 

da presença da confessionalidade que haveria de marcar as instituições educacionais. 

 Ao empreender uma discussão que considera a dimensão da confessionalidade na 

universidade em contraposição à possibilidade de uma instituição de nível superior se 

constituir com natureza confessional, Schulz (2003) inicialmente pontua o debate indicando 

existir uma não uniformidade de compreensão sobre a questão da confessionalidade. Todavia, 

o autor assinala que por muito tempo pensou-se que a confessionalidade nas instituições 

educacionais se daria quase que exclusivamente pela oferta de disciplinas de ensino religioso 

com forte influência doutrinária nos conteúdos, presença de pastores e capelães, e ensino das 

distintas disciplinas ministrado por professores protestantes. Em suma, acreditava-se que a 

identidade confessional se resumia a:  

 

Proporcionar um contexto religioso, por intermédio de atividades relacionadas à fé; 

pelo exemplo de professores e do ambiente, por meio da influência nos objetivos, 

num propósito moral, do serviço ao próximo (SCHULZ, 2003, p. 143).      

   

  Ao registar a constância da preocupação por parte das mantenedoras e Igrejas com a 

identidade confessional de suas instituições de nível superior, o autor faz prevalecer uma 

compreensão de confessionalidade que se projeta para além dos limites partidários e se 

configura como norte orientador para a modernização interpretativa daqueles que almejam 

aproximar-se do verdadeiro ideal protestante. Para tanto, ratifica que  

 

[...] há uma compreensão mais ampla da missão da igreja e da confessionalidade, 

que se postula como sendo a presença do espírito democrático, característico do 

protestantismo, isto é, uma gestão mais democrática e com maior autonomia; 

também por meio do estímulo e ênfase para uma formação, consciência e visão 

crítica, além do balizamento ético (SCHULZ, 2003, p. 142).  

   

  A pesquisa de Borges (2008) resultante da sua tese de Doutorado no programa de 

Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) que versa sobre a 



158 

 

 

educação confessional, no caso particular a Universidade Presbiteriana Mackenzie ao 

fundamentar-se na teoria da personalidade moral (PUIG, 1998) indica que por meio de 

dispositivos físicos e organizativos as instituições educacionais podem ―[...] proporcionar uma 

significativa experiência de problematização moral para muitos estudantes‖ (BORGES, 2008, 

p. 234). Para ela, os dispositivos físicos e organizativos existentes que contribuem com as 

metas institucionais e têm maior proximidade com a identidade confessional da instituição 

são: Capelania Universitária, Departamento de Arte e Cultura, Revista Mackenzie, Boletim 

Eletrônico Mackenzie, Associações Atléticas, Diretórios Acadêmicos, Trote Solidário, Dia 

Mackenzie e Disciplina Ética e Cidadania.  

 Da referida lista exposta acima destaco a Disciplina Ética e Cidadania, que por figurar 

na matriz curricular de todos os cursos de graduação se apresenta como uma disciplina 

confessional, configurando-se ―[...] como dispositivo especialmente planejado com vistas à 

formação integral do estudante e assumido como meio de explicitação da identidade 

confessional‖ (BORGES, 2008, p. 241).  

  Se a participação dos estudantes nos diversos dispositivos físicos e organizativos é 

conclamada por meio do incentivo ao voluntariado, o mesmo não acontece por meio da oferta 

da disciplina Ética e Cidadania, que disposta nos dois primeiros semestres de cada curso é de 

natureza obrigatória para os todos os estudantes. Tal realidade revela o entendimento de que é  

 

[...] por meio dessa disciplina que a instituição acredita poder, de forma mais efetiva, 

contribuir para a formação do caráter do aluno, transmitindo valores característicos 

da cosmovisão reformada calvinista (BORGES, 2008, p. 242). 

  

  Mesmo atenta à veiculação do ideário confessional pelos mais diversos dispositivos, a 

instituição em questão lança mão daquela forma que é considerada mais efetiva para 

explicitação de sua cosmovisão na matriz curricular, de modo que em seu caso o 

conhecimento religioso é considerado na trama do saber-poder, visto a presença marcante no 

currículo.  

 Por sua vez, Gonçalves (2009) em sua dissertação de Mestrado ao refletir sobre os 

desafios de uma instituição confessional, neste caso o UNASP, afirma que uma das estratégias 

denominacionais para manutenção do traço confessional nas instituições educacionais 

adventistas nas mais remotas partes do mundo encontra-se fundamentado no controle do 
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órgão (Associação Adventista de Acreditação - AAA)
61

 de avaliação e acreditação das 

instituições de Ensino Superior adventista. Além disso, destaca que a constante ênfase nos 

ideais filosóficos adventistas corrobora para a manutenção do nível elevado das normas 

acadêmicas e religiosas.  

 

Para seguir seus propósitos educacionais as instituições de nível superior adventista 

não podem permitir o esmaecimento dos ideais filosóficos adventistas, mas devem 

se balizar nestes ideais filosóficos, para manter as normas acadêmicas e religiosas de 

mais alto nível (GONÇALVES, 2009, p. 90).  

   

  Tendo apontado aqueles elementos que a seu ver podem ser considerados 

imprescindíveis para a superação dos inibidores do processo de fortalecimento da identidade 

confessional adventista, Gonçalves (2009) passa por alto sem fazer referência a efetividade 

positiva advinda do magistério das disciplinas confessionais ofertadas nos cursos de 

graduação do UNASP. Disciplinas estas que tidas por ER pelo modelo educacional adventista 

receberão neste capítulo tratamento teórico-analítico.  

  Não é nosso objetivo nesta pesquisa traçar um esboço histórico, nem mesmo 

compreensivo acerca da diferença característica do Ensino Religioso nas instituições 

educacionais públicas em contraste com a configuração que se constituiu nas instituições 

escolares confessionais. No entanto, estamos conscientes da singularidade que o ER recebeu 

no âmbito específico tanto das instituições públicas quanto privadas, e que tal singularidade é 

perpassada por elementos sócio-históricos da realidade brasileira, bem como da historicidade 

das diversas confissões.  
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 Órgão reconhecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como responsável pelo encaminhamento dos 

processos de reconhecimento e acreditação das instituições de Ensino Superior. Este sistema de reconhecimento 

unificado permite a manutenção de padrões, fidelidade à Filosofia Educacional Adventista, e a possibilidade de 

transferência internacional de currículos e títulos acadêmicos. Através de um processo estabelecido de 

reconhecimento, e da sua autoridade reguladora, a ―AAA‖ mantém ações de sistematização que focam a 

identidade das escolas, faculdades e universidades adventistas, e seus procedimentos educacionais, habilitando 

assim as instituições a se manterem claramente ligadas, não somente com seus parceiros de rede, mas com sua 

tradição. Através de visitas periódicas in-loco, as equipes de profissionais da ―AAA‖ avaliam e supervisionam o 

conteúdo e a qualidade das grades curriculares, as instalações e recursos com os quais tais programas são 

conduzidos (SCHULZ, 2008). 
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4.2 O Modelo de Ensino Religioso 

 

 Há inúmeras obras de pesquisadores que se debruçaram sobre a temática do ER no 

contexto brasileiro
62

. Algumas delas abordaram a configuração do ER na escola pública 

brasileira, outras privilegiaram a discussão em torno dos modelos teóricos que fundamentam 

as práticas docentes, enquanto outras empreenderam uma análise das questões 

epistemológicas que subjazem nas concepções educacionais. No entanto, podemos indicar um 

ineditismo referente a pesquisas que tenham tido por objeto de estudo o ER com foco na 

educação adventista em seu nível universitário. Lacuna esta, na qual se localiza este trabalho, 

de modo que ofertará aos interessados no tema um significativo contributo, seja em sua 

descrição acerca da presença do ER enquanto componente curricular, ou mesmo por meio de 

um arcabouço teórico aplicado para a sua análise, como também pelos apontamentos advindos 

da conclusão da pesquisa.    

 Se no inicio deste capitulo ficou patenteada a metodologia aplicada para a pesquisa e 

composição do mesmo, aqui vejo com pertinência a importância de indicar a obra de Passos 

(2007), bem como as considerações de Soares (2010) como imprescindíveis para a 

fundamentação teórica adotada neste tópico.  

  Sem a pretensão de expor uma história das disciplinas de ER na educação adventista, 

este texto apresenta os objetivos do ER no Ensino Superior da educação adventista, bem como 

a disposição e sequência das disciplinas na matriz curricular, além de empreender uma 

problematização que considera os impasses observados na efetivação pedagógica das 

disciplinas confessionais num modelo educacional hermeticamente confessional.   

 Por mais que a centralidade da pesquisa esteja nas disciplinas confessionais tidas por 

ER que são oferecidas no nível educacional universitário adventista, entendemos que elas se 

apresentam como um elemento a mais dentro da diversidade instrumental empregada para 

explicitação da confessionalidade institucional na consecução dos objetivos evangelísticos 

pretendidos pela mantenedora. Afinal se almeja como objetivo final a pretensão de que o 

estudante, mesmo que tenha passado somente um ano na instituição educacional adventista 
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 Destaco a seguintes obras: JUNQUEIRA, Sérgio Rogério A. História, legislação e fundamentos do Ensino 

Religioso. Curitiba: Ibpex, 2008; OLIVEIRA, Ednilson Turozi de. Ensino Religioso: fundamentos 

epistemológicos. Curitiba: Ibpex, 2009; SENA, Luiz (Org.). Ensino Religioso e formação docente: ciências da 

religião e ensino religioso em diálogo. 2ª ed. São Paulo: Paulinas, 2007. RODRIGUES, Edile M. F.; 

JUNQUEIRA, Sérgio Rogério A. Fundamentando pedagogicamente o Ensino Religioso. Curitiba: Ibpex, 

2009; ALVES, Luiz Alberto S. Cultura religiosa: caminhos para a construção do conhecimento. Curitiba: 

Ibpex, 2009.  
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sinta como influência em sua vida a importância dos princípios, crenças e valores que 

orientam o sistema educacional adventista. Desta forma, entende-se que a base geral 

norteadora para a educação adventista é que: 

 

Partindo da realidade de cada aluno, poderemos ajudá-los a se desenvolver 

espiritualmente, confirmando às Instituições Educacionais Adventistas como lugar 

de evangelização, às pessoas como responsáveis pelo desenvolvimento da fé, às 

atividades e programas como uma oportunidade de encontro com a fé, ao Espírito 

Santo como Princípio ativo no desenvolvimento espiritual do aluno, implementado 

por meio do PMDE de cada escola, colégio, faculdade ou universidade adventista 

(DEDSA, 2008, p. 47).       

  

  Segundo Suárez (2010), desde que se criou um consenso acerca da missão educacional 

da IASD, a partir daí buscou-se a formulação de um currículo educacional que fosse 

condizente com os ideais propostos. Em sua obra Showdown: can Seventh-day Adventist 

education past the test?, Hilde (1980) dentre as reflexões realizadas acerca da presentividade 

da educação adventista ressalta que a preocupação com o currículo deve estar permeada pelos 

apontamentos da mensagem da IASD. Assim que, a oferta do ER neste nível educacional 

figura como uma resposta efetiva às preocupações denominacionais a respeito de um 

currículo que veicule a mensagem, as crenças, os valores como também sua ideologia 

religiosa. Pois é conhecido que ―a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) patrocina e opera 

o maior sistema particular de educação no mundo, com uma mesma filosofia, em harmonia 

com o modelo organizacional da igreja (PDI, 2009-2013, p. 4)‖.   

  Propugna-se que a mantenedora do sistema educacional preza por uma educação 

fundamentada em valores essenciais para a formação dos estudantes, por isso que há uma 

valorização da ―[...] educação baseada em princípios cristãos, éticos e sociais, que são vistos 

como essenciais na formação de crianças e jovens‖ (PDI, 2009-2013, p. 4). 

 Além da identidade confessional adventista que marca indelevelmente a instituição 

educacional universitária (UNASP), percebe-se que mesmo estando comprometida com a 

transmissão dos valores cristãos, explicita por meio documental entre os objetivos gerais o 

propósito de:  

 

[...] Contribuir para o fortalecimento da solidariedade entre os homens [...] para o 

desenvolvimento da cidadania relativo aos direitos e deveres da pessoa, da família, 

do Estado e dos demais grupos que compõem a sociedade (PDI, 2009-2013, p. 13). 
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  No entanto, mesmo ao empreender uma avaliação institucional a politica adotada visa 

acima de tudo ―[...] firmar os valores institucionais [...] propiciar condições para a 

convergência das ações na consecução da missão institucional (PDI, 2009-2013, p. 36). 

Diante disto, é irremissível não indicar que a confessionalidade institucional encontra-se 

arraigada nas concepções da mantenedora, bem como aos objetivos evangelísticos se prostra.     

  É imprescindível apresentar as bases para a oferta das disciplinas de ER no Ensino 

Superior da educação adventista, as mesmas estão fundamentadas no pressuposto de que o ser 

humano é marcadamente caracterizado pela necessidade inerente pelo transcendente, de modo 

que a religião e a religiosidade são componentes fundamentais da identidade humana.  

 

[...] Por causa disso – e tendo como pressuposto a necessidade humana pelo 

transcendente – o sistema educacional adventista, em todas as faixas etárias, pratica 

de maneira intencional uma educação não apenas acadêmica, mas integral, 

abrangendo os aspectos cognitivos, sociais, emocionais e espirituais (UNASP, 034-

2007, p. 01). 

  

  Recorre-se aos escritos da profetisa denominacional, especialmente à descrição 

postulada por ela no que se refere ao conceito e objetivo fundamental da educação adventista, 

a fim de ratificar legitimamente a temática religiosa como mola propulsora das concepções de 

educação que fundamentam a educação adventista. 

  

[...] educação significa 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. Prepara o estudante para 

o gozo do serviço neste mundo, e para a aquela alegria mais elevada por um mais 

dilatado serviço no mundo vindouro (WHITE, 1996, p. 13).  

  

  Como na filosofia educacional adventista, ―salvação‖ e ―educação‖ se apresentam 

como conceitos intercambiáveis, visto que orientam o empreendimento denominacional com 

vertente enraizada no binômio educação/evangelização é imperioso atestar, o que Suárez 

(2005, p. 66, 67) afirma quando constata que nas instituições educacionais adventistas 

 

[...] a educação é essencialmente religiosa, e encontra sua razão de ser quando visa, 

como resultado primário, conduzir os estudantes a um relacionamento sadio com 

Deus, a fim de servi-Lo, assim como às pessoas, nesta Terra e no Reino de Deus, 

para usar a expressão escatológica (SUÁREZ, 2005, p. 66, 67).  

 

  No que tange à justificativa e objetivo das aulas de ER no Ensino Superior da 

educação adventista, assevera-se que essas aulas devem fundamentalmente ―[...] possibilitar e 
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encorajar a prática do cristianismo‖ (UNASP, 034-2007, p. 02). Se por um lado, intenta-se 

uma riqueza metodológica no magistério das disciplinas de ER, por outro o que se busca ao 

fim e ao cabo é patentemente unívoco: ―Nas discussões das diversas temáticas, será 

necessário argumentar sobre a validade e consistência da cosmovisão cristã, a qual deve ser 

apresentada como abrangente e completa, além de verdadeira e confiável‖ (UNASP, 034-

2007, p. 02). 

  Com a finalidade de marcamos a configuração do ER no Ensino Superior da educação 

adventista esboçada até aqui, e especialmente neste tópico convém ressaltar que este sistema 

educacional confessional ao compreender que a natureza humana carrega em si os germes da 

busca pelo transcendente, ao fundamentar-se nas acepções da educação integral busca na 

realidade veicular seus valores e crenças, de modo que os estudantes sejam conscientizados 

acerca da veracidade e confiabilidade da cosmovisão cristã conforme entendida e propugnada 

pela IASD.  

 O documento Diretrizes Institucionais para o Ensino Religioso nos Cursos Superiores 

do UNASP (UNASP, 034-2007) apresenta de forma quase que prescritiva a necessidade de 

evitar atitudes de superioridade arrogante, típicas de quem argumenta em favor de suas 

doutrinas e estilo de vida, enfatizando preponderantemente que o respeito às crenças dos 

estudantes mostra-se estratégico na efetivação didática do conteúdo do Ensino Religioso. 

Afinal de contas,  

 

[...] uma postura arrogante e autoritária pode ter, em contrapartida, a reação de 

corações e mentes fechados. Podemos ganhar a discussão, mas também ganharemos 

apatia e desinteresse. Neste caso, respeitar o estudante e sua crença, além de ser uma 

atitude cristã, é uma estratégia didática necessária para o Ensino Religioso com 

estudantes universitários (UNASP, 034-2007, p. 02). 

  

  A leitura atenta do documento (UNASP, 034-2007) oferece evidências de que no 

sistema educacional adventista, independente do nível escolar a filosofia denominacional 

demanda a busca pelo objetivo comum pretendido que é a evangelização. Por isso que,  

 

As aulas de Ensino Religioso Superior visam um ensino que transforma. Afinal, 

embora na academia, estamos engajados num mesmo objetivo: Levar nossos 

estudantes aos pés de Jesus Cristo (UNASP, 034-2007, p. 03). 

  

  Se o objetivo principal do sistema educacional adventista ao ofertar as disciplinas de 

ER tornou-se conhecido, indicamos a existência da preocupação referente à implementação 
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das estratégias, posto que o ambiente universitário se diferencia e configura-se como lugar 

privilegiado de ensino. Nesta direção, se afirma que ―[...] considerando que a Universidade 

não é Templo, estas aulas requerem metodologia e estratégias diferenciadas daquelas 

praticadas numa classe bíblica no Ensino Básico ou na Igreja (UNASP, 034-2007, p. 03). 

 No que se refere à prática docente, orienta-se o docente de ER para que assuma uma 

postura que o caracterize como agente evangelizador na sala de aula. Pois, o que se espera de 

fato é que ―[...] que cada professor e professora de Ensino Religioso do Ensino Superior 

assumam uma postura de pastor/pastora do rebanho (UNASP, 034-2007, p. 03). Tal postura se 

mostra essencial para uma prática docente que em suas relações pedagógicas com os 

estudantes almeja supremamente conduzi-los ―[...] a decisões de cunho ético, moral, religioso 

e espiritual (UNASP, 034-2007, p. 03). O que corrobora para vislumbrar uma instrução 

religiosa que conjuga a verdade intelectual a metas comportamentais (KNIGHT, 2010a). 

   Se por um lado há um claro arcabouço estruturado que emoldura o Ensino Religioso 

no Ensino Superior da educação adventista, por outro lado fica evidente uma constatação 

acerca da realidade tocante ao objetivo maior pretendido com as disciplinas confessionais, de 

modo que se afirma conforme observação que, ―[...] na maioria das vezes, os estudantes 

universitários não abandonam sua filiação religiosa, mas demonstram simpatia pelos temas e 

práticas religiosas aprendidas no UNASP‖ (UNASP, 034-2007, p. 03).  

  No entanto, ressalta-se que a efetividade do magistério do ER neste contexto não pode 

ser aferida apenas pelo coeficiente das adesões, mas especialmente pela significatividade 

creditada na vida dos estudantes universitários.  

 

Ou seja, a fé adquirida como fruto das aulas de Ensino Religioso nem sempre pode 

ser avaliada em termos de adesão declarada à IASD (batismo), embora essa fé, 

acreditamos, dê um novo e melhor sentido à vida deles (UNASP, 034-2007, p. 03).   

  

  Diante das informações expostas até aqui, é inamovível indicar que o ER concebido e 

praticado no Ensino Superior da educação adventista, mais especificamente no Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) encontra-se fundamentado na concepção que 

considera que a temática da religião contribui para a formação cidadã dos indivíduos 

abrangendo a dimensão ético-moral dos estudantes. De certa maneira e guardadas as devidas 

ressalvas, há um paralelo exemplar com as formulações de Passos (2007, p. 45) quando 

afirma que  
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[...] o estudo da religião deverá fazer parte do processo educacional como um 

conteúdo curricular indispensável para a formação completa do cidadão. Sua 

presença e relevância sociocultural perpassam a vida individual e coletiva como 

representações radicais sobre a realidade, como fonte de valores e regras de vida. 

 

Ao assinalarmos a oferta de disciplinas de ER no contexto da educação universitária 

no sistema educacional adventista, tem-se a impressão de existe por parte de instituição o 

abandono da concepção hierarquizante das disciplinas escolares, bem como a negação da 

compartimentalização do saber. Esta realidade ganha esses contornos e se torna inteligível 

pelo fato de que neste sistema educacional se afirma categoricamente que:  

 

Devido, então, à importância atribuída ao Ensino Religioso, o UNASP insere na 

grade curricular de todos os cursos universitários uma disciplina semestral que 

permita a discussão da temática religiosa (UNASP, 034-2007, p. 02). 

  

  Neste esteio, considera-se que o conhecimento tecnicista de matriz positivista fez por 

muito tempo veicular o domínio de algum aspecto específico da realidade em detrimento de 

outros que compõem a pluralidade da vida e suas experiências. Por isso, que vislumbrar o ER 

no currículo escolar independente do nível é diagnosticar que:  

 

O estudo da religião rompe com a epistemologia moderna centrada na prática 

monodisciplinar e, por decorrência, na visão fragmentada da realidade; 

epistemologia que, ao menos em suas abordagens hegemônicas, negou lugar à 

religião e, muitas vezes, ao seu estudo (PASSOS, 2007, p. 43). 

  

  Tendo exposto neste tópico as informações advindas especialmente da análise do 

documento que expõe as diretrizes do ER no ambiente educacional em questão, é possível 

afirmar que as mesmas remetem para as concepções defendidas pela liderança eclesiástica, 

bem como desvelam as práticas propostas para a efetivação pedagógica. Tendo em mente tais 

informações é exequível expor a estrutura e dinâmica do modelo de ER que se configura no 

Ensino Superior da educação adventista. Para tanto recorre-se à analise delineada por Passos 

(2007) que exibe três ―[...] modelos pedagógicos, modelos que tomem como critério a 

participação das confissões religiosas na gestão do ER [...] (PASSOS, 2007, p. 53), sendo que 

cabem aqui os apontamentos advindos das formulações que caracterizam o modelo 

catequético.  

 Ficou patente na observação acerca dos objetivos pretendidos pelo sistema 

educacional adventista a intenção evangelizadora quando oferta disciplinas de ER no Ensino 
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Superior, de modo que fica perceptível ao pesquisador atento que as práticas pedagógicas do 

ER se configuram como catequéticas com a finalidade de divulgar as crenças doutrinárias e a 

ideologia religiosa da mantenedora. Pois é comum atestar que ―a prática catequética faz parte 

da vida das confissões religiosas quando elas se sustentam na transmissão de seus princípios 

de fé, de suas doutrinas e dogmas‖ (PASSOS, 2007, p. 56).  

 De certa forma, o que subjaz nestas práticas catequéticas é uma elaborada estratégia 

proselitista que, além compor o núcleo evangelizador intenciona difundir por meio dos 

conteúdos a serem transmitidos os elementos distintivos da identidade confessional da 

instituição. Assim que, é plausível cogitar que o ER aqui assinalado é baseado 

primordialmente nos princípios eclesiásticos, mesmo que contenha princípios educacionais. 

Tanto que, indubitavelmente afirmamos que, ―a intencionalidade proselitista, ainda que 

disfarçada sob os princípios humanistas, é que de fato efetiva essas práticas [...]‖ (PASSOS, 

2007, p. 57). 

 Para se efetivar como ER que se inter-relacione com outras disciplinas e promova um 

compromisso com a fé é indispensável o suporte de implementação de atividades religiosas da 

instituição. No entanto, a idealidade pretendida prescinde o envolvimento do corpo docente e 

servidores da instituição. Por isso, que dentre as metas institucionais de natureza permanente 

destacam-se as acadêmicas, sendo que dentre estas se faz notar a demanda por 

estabelecimento de períodos ―[...] para estudos dos princípios filosóficos da instituição [...] leitura 

dos livros da Filosofia Adventista de Educação, nos momentos de reflexão entre docentes e 

servidores‖ (PDI, 2009-2013, p. 15).  

  Neste sistema de ensino as instituições educacionais são consideradas agências 

evangelizadoras, logo se privilegia a atuação de professores que professem a fé adventista, 

pois no tocante às qualificações dos professores de Bíblia, orienta-se aos administradores que 

selecionem ―[...] um professor com uma espiritualidade integrada antes de um com uma 

intelectualidade isolada se a escola quer se aproximar de suas metas (KNIGHT, 2010a, p. 

173). Afinal, estes devem atuar em sala de aula orientados pelo espectro da integração fé e 

ensino como missionários com a responsabilidade de auxiliar na consolidação identitária dos 

estudantes adventistas, além de fazer novos fiéis, se possível.  

 

Certamente as aulas de Ensino Religioso Superior influenciam decisivamente a 

identidade e a fé de nossos alunos. Quanto à identidade, pode-se afirmar que nossas 

aulas – quando bem conduzidas – promovem a formação de estudantes maduros e 

sadios, que terão condições de questionar as possibilidades e alternativas religiosas 
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que este mundo oferece. E nisto estaremos evangelizando. Quanto à fé, as aulas de 

Ensino Religioso tencionam promover uma existência mais significativa, com 

sentido e estrutura valorativa. (UNASP, 034-2007, p. 05).    

  

  Evidentemente que não nos propusemos nesta pesquisa a inventariar a gênese dos 

conteúdos programáticos, nem mesmo assinalar o seu progressivo desenvolvimento, todavia, 

é indispensável mencionar que os mesmos apresentam-se intrinsecamente relacionados e 

fontalizados com as doutrinas da mantenedora. De maneira que seja estabelecido o 

entendimento segundo o qual, seja perceptível e aplicado que: 

 

Doutrinas, fatos bíblicos, descobertas arqueológicas, correlações do pensamento 

bíblico com a filosofia grega, as implicações dos distintos pontos de linguagem, e 

assim por diante, certamente fazem parte da ―substância‖ do ensino religioso 

(KNIGHT, 2010a, p. 174). 

  

  A nomenclatura que abarca as disciplinas confessionais apresenta-se de forma confusa 

nos documentos que balizam a educação adventista, de modo que em alguns momentos é tida 

por ―aula de Bíblia, ―aula de religião‖, ―ensino da Bíblia‖ ou mesmo ―ensino religioso‖. 

Todavia, o que se espera mesmo é a integração de outros tópicos do currículo com a 

cosmovisão cristã com contornos de marcas denominacionais pregadas e defendidas pela 

mantenedora, de maneira que especialmente as disciplinas confessionais 

 

[...] possam preparar o caminho para essa integração na mente dos estudantes 

enfatizando a cosmovisão cristã e o que esta perspectiva significa para o restante de 

sua educação (KNIGHT, 2010a, p. 176).  

   

  Enfim, tendo entendido a estruturação e a operacionalização do ER conforme se 

apresenta neste nível educacional deste sistema de ensino confessional, emolduramo-lo no 

seguinte quadro sinótico, de maneira que evidencie os diversos aspectos que compõem este 

modelo. 

O MODELO CATEQUÉTICO 

Cosmovisão unirreligiosa 

Fonte conteúdos doutrinais 

Método doutrinação 

Afinidade escola tradicional 

Objetivo expansão das Igrejas 

Responsabilidade  confissões religiosas 

Riscos proselitismo e intolerância 
Fonte: PASSOS, 2007 
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  Esta pesquisa propõe-se a verificar a presença do ER no ensino superior da educação 

adventista, mas também se apresenta atenta com a finalidade de apontar aqueles que podem 

ser considerados como prováveis impasses advindos da implementação de um modelo de ER 

caracteristicamente emoldurado numa perspectiva confessional hermética.  

  De fato, o ER que se configura na trama de um modelo catequético pode estar 

permeado pelo risco aparente do proselitismo e da intolerância religiosa (PASSOS, 2007), 

visto que o proselitismo além de expressar-se em dogmatismo resultando em discriminação 

social, cultural ou religiosa, tem como ponto de partida a ―[...] certeza de uma verdade única 

no campo religioso e ignora a diversidade. É, portanto, uma ameaça à igualdade religiosa‖ 

(DINIZ; LIONÇO; CARRIÃO, 2010, p. 29). 

 Neste caso, podemos apontar que a confessionalidade adventista efetiva-se fortemente 

pela oferta de ER cujas marcas denominacionais encontram-se abundantemente presentes. 

Josgrilberg (1992, p. 92) adverte que quando a confessionalidade passa pelo esforço de 

angariar seguidores, ou seja, quando 

 

[...] a confessionalidade for tomada em sentido denominacionalista, como acontece, 

por exemplo, no caso do proselitismo religioso, a confessionalidade não pode ter 

lugar na escola, como lugar de formação de opinião, de personalidade livre, de 

produção e de transmissão de conhecimento.   

  

  Sem dúvida, que a declaração acima parece um tanto forte, no entanto, ela indica a 

existência de uma tensão cada vez mais flagrante e menos velada que figura no contexto 

educacional universitário confessional. Posto que as instituições confessionais compõem o 

sistema federal de educação, as mesmas encontram-se sob a tutela das legislações vigentes, 

portanto, as instituições educacionais confessionais têm o desafio de na oferta de educação 

promover o respeito às liberdades individuais, tolerância religiosa e a convivência pacífica em 

meio à diversidade religiosa/cultural que marca a nação brasileira.  

 Diante do reconhecimento da diversidade cultural e religiosa garantida pela liberdade 

de expressão, a inviolabilidade de consciência e crença asseguradas pelo artigo 5º, inciso VI 

da Constituição Brasileira, bem como do reconhecimento da identidade, diversidade e 

pluralismo defendidos na Declaração Universal para a Diversidade Cultural (UNESCO, 

2002)
63

 torna-se tarefa elementar oferecer uma educação que, mesmo pautada pelos elementos 

                                                           
63

 Para ler o documento na íntegra, acesse: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf
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orientadores da confissão mantenedora considere estes que são direitos fundamentais da 

dignidade humana.  Isto aponta para a urgente e crescente necessidade de discutir o papel da 

educação confessional na formação das novas gerações, de modo que os valores de apreciação 

à diversidade cultural e religiosa supere os preconceitos correlatos. O desafio maior para a 

educação é trabalhar no campo das identidades, ―[...] de forma a não essencializar as 

diferenças, mas ao mesmo tempo não promover sua total diluição‖ (CANEN, 2001, p. 71). 

  Nesta direção, a educação deve possibilitar o respeito à diversidade cultural e religiosa 

ao criar espaços democráticos, bem como oportunizar encontro e convivência entre as 

diversas culturas e religiões (MARÍN, 2003). Neste sentido, interessa-nos relevar o que Cury 

(2004, p. 190) compreende ao afirmar que:  

 

De todo modo, os princípios constitucionais e legais obrigam todos os educadores a 

se pautar pelo respeito às diferenças religiosas, pelo respeito ao sentimento religioso 

e à liberdade de consciência, de crença, de expressão e de culto, reconhecida a 

igualdade e a dignidade de toda pessoa humana. Tais princípios conduzem à crítica 

de todas as formas que discriminem ou pervertam esta dignidade inalienável dos 

seres humanos.   

 

 Na sociedade brasileira os diferentes se encontram e são desafiados a conviverem, e 

assim também o é no ambiente escolar, espaço por excelência dedicado à formação dos 

cidadãos com vistas a buscar a inclusão das culturas discriminadas e a constante construção 

da democracia. Essa realidade retrata alguns desafios observados por Seehaber e Machado 

(2007, p. 87) ao sinalarem que: 

 

[...] reconhecer a diferença é reconhecer que existem indivíduos e grupos que são 

diferentes entre si, mas que possuem direitos correlatos e que a convivência em uma 

sociedade democrática depende da aceitação da idéia de compormos uma totalidade 

social heterogênea na qual não poderá ocorrer a exclusão de nenhum elemento da 

totalidade [...]. 

  

  É neste complexo panorama que muito mais necessário que apreensão conceitual usual 

são as diretrizes vivenciais, e as mesmas apontam na direção de uma convivência pautada pela 

diminuição do preconceito, conflito e intolerância religiosa. Guerriero (2006, p. 17) sinaliza 

nesta direção ao afirmar que: 

 

Não temos dúvidas de que o conhecimento sobre o outro, entendido como todo 

individuo ou grupo que partilha de um pensamento diferente do nosso, permite não 

apenas um convívio humano, fundamentado no diálogo, como também um 

aprendizado sobre nós mesmos.   
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  Sem pretender indicar o caminho seguro para a oferta de ER nos sistemas educacionais 

confessionais, muito menos avalizar um modelo especifico que deve ser adotado pelas 

diversas confissões em suas instituições educacionais, asseguramos que o modelo de ER 

condizente com a modernidade é aquele que mesmo veiculando elementos da 

confessionalidade religiosa, busca oferecer aos estudantes subsídios para uma vida cidadã 

fundamentada em visões opções conscientes e críticas em seus tempos e espaços. Pois, 

partilhamos do que testifica Passos (2007, p. 76) quando declara que: 

 

A religião não é assunto tão-somente do individuo que crê e milita em alguma 

Igreja, ou apenas das instituições confessionais; ela é um fato antropológico e social 

que perpassa de maneira ativa todos os âmbitos da vida dos cidadãos que compõem 

o Estado plural e laico.  

  

  Acreditamos que, de certa forma e em alguma medida a educação adventista pode 

incluir dentre seus objetivos pretendidos na oferta do ER, além da explicitação de elementos 

da fé denominacional a meta de no estudo da religião e da religiosidade ressaltar seu valor 

teórico, social, político e pedagógico para a formação do cidadão. Afinal de contas, a vida no 

mundo globalizado desafia a convivência entre os diferentes exigindo cada vez mais do ser 

humano visão e postura que harmonize visão crítica, tolerância e relacionamento com as 

alteridades (PASSOS, 2007). Por isso, que mesmo no contexto educacional confessional o ER 

pode apresentar o respeito às alteridades, ser componente curricular de ligação dos saberes, 

além de sedimentar a visão de globalidade da pessoa humana que se relaciona com o 

semelhante e com a natureza.  

 Indubitavelmente essas acepções constituem pautas pertinentes à educação, 

especialmente aquela que carrega as marcas da confessionalidade, pois por se considerar 

postulante da formação para a cidadania 

  

[...] não pode ignorar as religiões, pela sua forte presença e função social; cumpre 

decodificar criticamente as representações e práticas religiosas em nome da 

convivência sempre mais construtiva entre as pessoas e grupos, educar para a 

convivência social das diversidades confessionais, assim como haurir das tradições 

religiosas valores que contribuam com a vida humana na sua subsistência e 

convivência (PASSOS, 2007, p. 110). 

  

  Os principais contributos de um ER que contemple o reconhecimento da alteridade 

religiosa e a dignidade humana em seus direitos repousam no respeito à diversidade religiosa, 
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na potencialização da perspectiva dialogal, na superação do fundamentalismo religioso e no 

rompimento com a incultura religiosa dos estudantes (TEIXEIRA, 2011). 

 Esses apontamentos oferecem elementos que auxiliam a reflexão a respeito da 

importância da manutenção identitária da confessionalidade de algumas instituições 

educacionais, além de requerer que os agentes responsáveis pela efetividade das orientações 

perscrutem os indícios e reclamos da modernidade. 

  De forma cada vez mais contundente a sociedade reivindica que a dialogicidade paute 

as relações que são geradas em seu interior. Os sistemas educacionais confessionais não 

fogem desta realidade, e, sem dúvida, podem estabelecer as bases se de fato propuserem uma 

educação que atenda ao ser humano em sua multiplicidade dimensional. 

 Acreditamos que os estudos advindos da área de conhecimento das Ciências da 

Religião podem contribuir enormemente para a implementação de um ER cujos horizontes 

contemplem muito mais que a visão estreita de vinculação e propaganda religiosa, pois  

 

As Ciências da Religião podem oferecer base teórica e metodológica para a 

abordagem da dimensão religiosa em seus diversos aspectos e manifestações, 

articulando-a de forma integrada com a discussão sobre a educação (PASSOS, 2007, 

p. 65). 

  

  Sem pretensão alguma de desmerecer a contribuição das distintas confissões com a 

educação em benefício das pessoas e da sociedade, visto que além aperfeiçoar a religiosidade 

auxiliam no aprimoramento de elementos da participação cidadã e na humanização dos 

estudantes, Soares (2010, p.126) assegura que: 

 

Se estivermos de acordo que o Ensino Religioso escolar integra um projeto mais 

amplo de educação para a cidadania plena, então será lógico concluir que sua 

sustentação não deve provir de argumentações religiosas, mas antes dos próprios 

pressupostos educacionais. 

  

  Em sua pesquisa acerca das metas apropriadas para o ER na educação adventista, 

Knight (2010a) mesmo preso aos parâmetros denominacionais, em raro lampejo aponta uma 

direção promissora para que tal disciplina avance no diálogo com as perspectivas 

educacionais da atualidade ao afirmar que:   

 

A função intelectual do ensino religioso é de vital importância para os jovens. Ela 

não deve, contudo, degenerar-se numa forma de doutrinação que tenta contornar o 
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julgamento crítico do estudante para obter a aceitação de certo ponto de vista 

(KNIGHT, 2010a, p. 176). 

  

4.3 O Lugar do Ensino Religioso no Currículo do Ensino Superior 

 

 Assim como caracterizar o modelo de ER ofertado no nível universitário do sistema 

educacional adventista foi fundamental para compreender a lógica inerente aplicada pela 

Denominação em sua missão veiculada na efetividade do projeto educacional, de igual 

importância é entender a estruturação e operacionalização curricular neste nível escolar para 

observamos o lugar reservado ao ER, bem como verificar a presença de possíveis impasses 

advindos da formatação apresentada. Por isso, que as informações advindas da continuidade 

da análise documental configuram-se como os principais elementos constitutivos deste tópico. 

Cabe adicionar que uma abordagem crítica afirma-se como crivo reflexivo do tópico.  

 É conveniente indicar que este tópico apresenta em sua abordagem critica uma 

fundamentação teórica devedora à área de estudos curriculares e da sociologia da educação, 

de modo que se fará uma apropriação tópica (CATANI; CATANI; PEREIRA, 2001) das 

teorias analíticas de Apple (2006), Goodson (2008), Silva (2004) e de Bourdieu e Passeron 

(2008).  

 

Nessa forma de apropriação, as aquisições conceituais dos autores podem ser 

mobilizadas, em diferentes graus de intensidade, para reforçar argumentos ou 

resultados obtidos e desenvolvidos em um quadro terminológico que não 

necessariamente se filia ao do autor (CASSAB, 2010, p. 243). 

  

  Tendo considerado nos outros capítulos a chegada do adventismo, bem como o 

desenvolvimento da educação adventista em solo brasileiro, convém ratificar o recorte feito, 

de modo a favorecer a compreensão acerca do ER neste sistema educacional confessional. 

Nesta pesquisa optou-se pelo Ensino Superior da educação adventista, e dentre as instituições 

que ofertam tal modalidade de ensino levou-se em consideração o Centro Universitário 

Adventista de São Paulo.  

  A pesquisa constatou a oferta comum das seguintes disciplinas: Cosmovisão Bíblico-

Cristã, Antropologia Cristã, Fundamentos do Cristianismo, Interpretação Bíblica da História, 

Princípios de Vida Saudável, Ética Cristã, Ciência e Religião e Religiosidade e Competência 

Profissional
64

. Essas disciplinas são tidas como ER e apresentam-se ordenadamente dispostas 

                                                           
64

 Para conferir a oferta dessas disciplinas pelo UNASP acesse:  
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em uma sequência arranjada de modo a possibilitar o êxito no cumprimento das finalidades 

que as dirigem (UNASP, 2007-034, p. 03-05). 

 É nítida a preocupação com a implantação de um currículo plenamente adventista, no 

qual a Bíblia constitua a base de todo o currículo e os escritos de Ellen G. White sejam 

permanente fonte de leitura e orientação, a fim de que o ―modo de vida adventista‖ seja 

ensinado (AZEVEDO, 2003).  

  Por isso, que é importante uma análise do currículo formal da instituição educacional 

em questão, pois estamos convictos de que o currículo escrito é uma expressão oficial e se 

constitui como um ―[...] testemunho, uma fonte documental, um mapa variável do terreno [...] 

um dos melhores guias oficiais sobre a estrutura institucionalizada da escolarização‖ 

(GOODSON, 1991, p. 10). 

  As concepções curriculares adventistas expostas neste texto apresentam-se entendidas 

sob a noção de currículo, segundo a qual se liga às ideias de  

 

[...] controle do processo pedagógico; estabelecimento de prioridades segundo as 

finalidades da educação, de acordo com o público a que se destina e com os 

interesses dos autores em disputa; ordenação, sequenciação e dosagem dos 

conteúdos de ensino (SAVIANI, 2009, p. 43). 

 

  O emprego do termo disciplina escolar assumido neste texto filia-se em geral à noção 

de um modo de disciplinar que avança para além da aquisição de conhecimentos, valores, 

crenças, formação de hábitos, e que por fim revela a centralidade da aquisição de maneiras 

regulares e reguladas desenvolvidas e operadas por um grupo religioso de matriz protestante. 

Em síntese, entende-se que: 

 

A ligação com um conjunto de conhecimentos de certo domínio ou área do saber é o 

que predomina na noção de disciplina escolar, quando entendida como um 

componente do currículo de determinado grau ou nível de ensino (SAVIANI, 2009, 

p. 38). 

 

  É primoroso antecipar ao leitor que a inclusão no currículo escolar de certas 

disciplinas atende inequivocamente às finalidades especificas das instituições educacionais 

explicita ou implicitamente postuladas oficialmente, de forma que isto implica em entender 

que existe uma reciprocidade de influências entre as disciplinas escolares e a cultura 

institucional (SAVIANI, 2009). 
                                                                                                                                                                                     
<http://www.unasp.edu.br/catalogo-aluno-digital/sp-2010.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2012.  

http://www.unasp.edu.br/catalogo-aluno-digital/sp-2010.pdf
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 De certa forma, as disciplinas escolares constituem um conjunto peculiar de 

conhecimentos dispostos especificamente para fins de ensino, o que direciona tais disciplinas 

a apresentarem-se como ―[...] corpus de conhecimentos, providos de uma lógica interna, 

articulados em torno de alguns temas específicos, organizados em planos sucessivos 

claramente distintos [...]‖ (CHERVEL, 1990, p. 203). 

  A questão curricular na educação adventista tem sempre ocupado a pauta das 

preocupações institucionais da IASD, pois é neste campo onde se assentam as bases para a 

integração fé e ensino pretendida por este sistema educacional. Com a prerrogativa de que um 

currículo equilibrado é aquele que fomenta o desenvolvimento integral da vida espiritual, 

intelectual, física, social, emocional e vocacional, na educação adventista o currículo além de 

promover a excelência acadêmica, o mesmo deve contar com ―[...] cursos de formação 

espiritual que guiarão o viver cristão [...] A formação do cidadão inclui apreço por sua 

herança cristã [...]‖ (RASI, 2001, p. 08). 

 A disposição e sequência das disciplinas de ER apontam para um ordenamento prévio, 

no qual prevalece uma intencionalidade para a construção do currículo, visto que na educação 

adventista o currículo tem ―[...] caráter contextual no qual se considera a inter-relação entre as 

agencias educativas: família, igreja e escola, tendo como alvo o cumprimento da missão e 

visão‖ (DSAIASD, 2009, p. 52). 

 Nesta perspectiva educacional de marcas adventistas assume-se que ―[...] um currículo 

equilibrado atenderá as necessidades de desenvolvimento nos domínios espirituais, mentais, 

físicos, sociais e vocacionais.‖ (RASI, 2001, p. 03). O ideal a ser alcançado com a disposição 

ordenadamente arranjada das disciplinas de ER no currículo, conforme se apresenta no nível 

universitário da educação adventista é lançar as bases para que todas as áreas de estudo sejam 

examinadas do ponto de vista de uma cosmovisão bíblica com vistas a promover a integração 

da fé e ensino.     

 Como ponto sinalizador, convém apontar que a construção do currículo na educação 

adventista certamente se dá submetida a relações de forças simbólicas, o que inevitavelmente 

aponta na direção da preocupação da IASD, em que as instituições de ensino superior se 

estabeleçam na legalidade, mas que continuem exercendo seu papel no projeto 

denominacional. Para tanto, certifica-se que: 

 

Em uma instituição cujas bases lógicas, metafísicas e epistemológicas se alicerçam 

em sua Cosmovisão Bíblico-cristã, o padrão que mantém unidas estas partes 
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fragmentadas do conhecimento evidentemente será diferenciado dos demais 

currículos em geral (PPI, 2011-2012, p. 20). 

 

É inegável indicar que a construção curricular dos cursos de graduação do UNASP 

toma por base as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais e os demais parâmetros 

legais estabelecidos para o Ensino Superior e a característica peculiar das diferentes áreas do 

conhecimento, no entanto, é evidente que a organização curricular é orientada para a 

finalidade explicitamente confessional de ―[...] conferir sentido e unidade aos saberes 

selecionados como relevantes [...]‖ (PPI, 2011-2012, p. 21), a fim de evitar qualquer ―[...] 

dicotomia entre o secular e o religioso [...]‖ (PPI, 2011-2012, p. 21). 

 No sistema educacional adventista o currículo fundamenta-se em aspectos de sua 

própria filosofia educacional e intenta especialmente abranger ―[...] objetivos educacionais, o 

programa de estudos (conteúdos), metodologia adotada, processo avaliativo e todos os demais 

atos curriculares cotidianos‖ (DSAIASD, 2009, p. 52).  

 Na pretensão de fundamentar nos princípios bíblico-cristãos todas as ações, atividades, 

projetos e práticas cotidianas do ambiente escolar, o currículo na educação adventista é 

tipificado como ―integral-restaurador‖ demonstrando que se relaciona diretamente ―[...] com o 

conhecimento eleito como educativo e apresenta diretrizes necessárias para a prática 

pedagógica na educação adventista‖ (DSAIASD, 2009, p. 52). 

  Assume-se que na educação adventista outras fontes de conhecimento são 

consideradas para a construção curricular, no entanto, assevera-se que a Bíblia deve permear 

todas as ações pedagógicas e educacionais do ambiente de aprendizagem. O que ao final se 

entende é que ―[...] tanto a Bíblia colabora para a compreensão dos ramos do conhecimento 

como estes ajudam a clarificar o sentido das Escrituras‖ (DSAIASD, 2009, p. 54).  

 Sendo que a Bíblia, a natureza e a racionalidade humana constituem as principais 

fontes de conhecimento consideradas pela filosofia educacional adventista é preciso 

compreender que alguns conhecimentos são privilegiados na organização e seleção do 

programa de estudos no nível universitário adventista, o que implica em saber que também 

neste nível educacional o ―[...] currículo escolar está relacionado diretamente às questões do 

conhecimento, provocando desse modo a seleção, organização, institucionalização e 

dinamização das atividades, valores, competências [...]‖ (DSAIASD, 2009, p. 67).  

 Propugna-se que os conteúdos programáticos selecionados devem enfatizar os 

objetivos específicos de cada área de conhecimento, mas sem perder de vista os ―[...] valores e 
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ideologias, [...] conceitos, procedimentos e atitudes que se deseja ver no desenvolvimento 

integral do educando‖ (DSAIASD, 2009, p. 68). Assim, fica nítido o comprometimento da 

seleção dos conteúdos com a cosmovisão pregada e defendida pela instituição educacional. 

De certa forma garante-se que os agentes educativos tenham no planejamento curricular a 

parceria institucional, todavia, o que se assegura mesmo é a ―[...] coerência com a filosofia 

educacional assumida (DSAIASD, 2009, p. 68).  

 É adequado indicar que neste sistema de ensino confessional, as orientações referentes 

ao currículo das instituições educacionais buscam incluir uma perspectiva teórica de 

abordagem e tratamento da realidade, entretanto, é importante  

 

[...] lembrar que no currículo integral-restaurador o estudo das ciências, dos 

problemas contemporâneos e dos contextos culturais globais e locais tem espaço e é 

tratado à luz da cosmovisão bíblica (DSAIASD, 2009, p. 69). 

  

  A exposição das informações deste tópico auxilia-nos a compreender como a filosofia 

educacional adventista lança influência orientadora sobre o currículo educacional, de modo 

que fica patente à nossa pesquisa que  

 

[...] o UNASP, como instituição de Ensino Superior do Sistema Educacional 

Adventista, oferece um ambiente apropriado para o aprendizado das artes, 

humanidades, ciências, estudos profissionais, desenvolvimento de pesquisas e 

programas de extensão dentro do contexto da Filosofia Educacional Cristã e seus 

valores sócio-morais e espirituais (PPI, 2011-2012, p. 14). 

  

  No que se refere à disposição e sequência das disciplinas oferecidas sob a 

nomenclatura de ER no ensino universitário adventista, atesta-se que ―[...] tais disciplinas 

seguem uma sequência lógica, a qual procura despertar paulatinamente o interesse pela 

temática religiosa‖ (UNASP, 034-2007, p. 04), com a finalidade subjacente que este processo 

se efetive ―[...] evangelizador, que coloca os alunos diante dos grandes temas do cristianismo 

e o insta – via argumentação – a fazer uma escolha (UNASP, 034-2007, p. 04).  

 Tornou-se evidente ao longo deste tópico que o currículo não é componente neutro e 

desinteressado no amplo processo educacional, pois no processo de organização e seleção de 

conteúdos programáticos recorre-se às fontes da filosofia institucional, a fim de que os 

valores, crenças e ideologia sejam difundidos de forma consensuais. Sobre esta realidade, 

Silva (2004, p. 46) afirma que ―a seleção que constitui o currículo é resultado de um processo 

que reflete os interesses particulares das classes e grupos‖. 
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 É importante desvendar os caracteres da operacionalização da educação adventista no 

nível universitário para entender que, este modelo educacional confessional contém uma 

propriedade simbólica, de maneira que suas instituições educacionais de uma forma ou outra 

preservam e distribuem o seu próprio capital cultural contribuindo assim para a criação e 

recriação de formas de consciência que vinculadas aos princípios da filosofia educacional 

adventista pretendem atuar de maneira subjacente na vida dos estudantes (APPLE, 2006). 

 Empreendendo uma critica que considera prioritariamente o aspecto explicito do 

currículo e seu caráter normativo para as regularidades do cotidiano escolar, é possível 

afirmar que o conteúdo das disciplinas de ER da educação adventista no nível universitário 

difunde de forma implícita tanto ―[...] normas, valores e disposições quanto os pressupostos 

ideológicos e epistemológicos das disciplinas que constituem o currículo oficial‖ (SILVA, 

2004, p. 47).  

 A compreensão das relações de poder no contexto educacional é cada vez mais 

importante na composição dos sistemas interpretativos, devido à enorme contribuição para a 

leitura da realidade, pois ao mesmo tempo que se apresentam de forma oculta demarcam e 

fornecem os padrões de conduta dos educadores, os princípios seletivos dos conteúdos, além 

de patentear as próprias matrizes paradigmáticas educacionais. Estar atento à detecção das 

relações de poder na escola é considerar 

 

[...] o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde ele se 

torna capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais, 

principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras do direito que o organizam 

e delimitam, ele se prolonga, penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se 

mune de instrumentos de intervenção material [...] (FOUCAULT, 1979, p. 182). 

   

  É inevitável assinalar que neste sistema de ensino a construção curricular, bem como a 

seleção e organização de conteúdos encontram sua centralidade direcionada por uma relação 

de poder, segundo a qual a instituição se utiliza de diversos dispositivos e recursos simbólicos 

que se configuram como elementos mediadores no processo de imposição e domínio 

pretendido pela máxima da evangelização no contexto educacional.   

  

É precisamente esse caráter conflagrado que caracteriza um campo cultural como o 

do currículo. Como uma luta em torno dos valores, significados e propósitos sociais, 

o campo social e cultural é feito não apenas de imposição e domínio, mas também 

de resistência e oposição (SILVA, 2004, p. 49). 
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  Talvez as relações de poder não se apresentem como protagonistas no enfrentamento 

da resistência e oposição advinda de algum movimento discente, mas certamente elas se 

subterfugiam nos bastidores da confecção curricular. Todavia, não podemos deixar de indicar 

que no currículo estão envolvidas as questões de poder, pois:  

 

Selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é uma 

operação de poder. Destacar, entre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou 

subjetividade como sendo a ideal é uma operação de poder (SILVA, 2004, p. 16).  

   

  Sem dúvida alguma, os conhecimentos e os saberes mediados por meio da ação 

pedagógica do magistério das disciplinas de ER no nível universitário adventista são produtos 

de uma operação de subtração seletiva de um universo mais amplo da área de conhecimento à 

qual se filia. De forma que,  

 

[...] é sempre passado como ‗a tradição‘, o passado significativo. Entretanto a 

questão é sempre a seletividade; a maneira pela qual, de toda uma área possível do 

passado e do presente, somente determinados significados e práticas são escolhidos 

para ênfase, enquanto outros significados e práticas são negados e excluídos 

(WILLIAMS apud APPLE, 2006, p. 39). 

  

  O emprego da seletividade como parâmetro para a composição curricular do ER na 

educação adventista se mostra fundamental no balizamento da veiculação dos conhecimentos, 

cuja finalidade última é contemplar as concepções, valores e crenças denominacionais que 

compõem o núcleo do corpus formal do conhecimento escolar. Este postulado encontra 

fundamentação nos dizeres de Apple (2006, p. 42) quando assegura que 

 

[...] o conhecimento agora presente nas escolas já é uma escolha feita a partir de um 

universo muito maior de conhecimento e princípios sociais disponíveis, É uma 

forma de capital cultural que vem de alguma parte, que frequentemente reflete as 

perspectivas e crenças de segmentos [...] filtrado por meio de comprometimentos 

ideológicos [...] já engastado no projeto das instituições [...].  

  

  A oferta de disciplinas de ER marcadamente confessional no currículo escolar 

permeado pelas intencionalidades evangelísticas e comprometidas essencialmente com a 

ideologia religiosa institucional, pode apresentar o risco de fazer do estudante concreto uma 

abstração, que divorcia ―[...] o individuo de movimentos sociais mais amplos que poderiam 

conferir significado a desejos, necessidades e visões ‗individuais‘ de justiça (APPLE, 2006, 

p.43). 



179 

 

 

 Somente por meio de uma apreciação mais critica ao pesquisar a escola é que é 

possível desnudar o currículo prescrito, apresentando-o como um produto resultante da 

operação de seleção e organização de conhecimento, além de desvelar que os princípios de 

seleção e organização estão intrinsecamente relacionados a um âmbito mais amplo da 

estrutura institucional. O que lança base para compreendermos que, especialmente no sistema 

escolar confessional, por meio das disciplinas de ER ideologia e experiência escolar são 

regularidades básicas de comprometimentos subjacentemente assumidos no currículo 

explícito. Desta maneira, é seguro afirmar que também ―a escola atua ideologicamente através 

de seu currículo, [...] de uma forma mais direta, através das matérias mais suscetíveis ao 

transporte de crenças explicitas [...]‖ (SILVA, 2004, p. 31). 

  Muitas pesquisas curriculares consideram o currículo como uma construção social, e o 

fazem por meio do apontamento de padrões de mudança, desvelamento dos processos de 

seleção de conteúdos, além de indicar que muitos saberes são considerados legítimos em 

detrimento de outros. Nesta esteira interpretativa, Goodson (2008) faz-nos entender que a 

criação de um currículo possibilita visualizar as metas e estruturas prévias como mapas 

ilustrativos que condicionam as práticas educacionais, especialmente no contexto 

institucionalizado. Assim que, para este autor a confecção curricular acontece balizada pelo 

nível pré-ativo, que por sua vez oferece elementos para a execução interativa efetivada por 

meio das práticas escolares. Este entendimento nos possibilita afirmar que os parâmetros que 

orientam as ações pedagógicas em sala de aula e sua consequente negociação interativa são 

permeados por valores e objetivos patenteados na escolarização (GOODSON, 2008).  

 Ao longo da implementação desta pesquisa foi possível perceber que os atores que 

constituem o corpo técnico-administrativo e docente têm sua prática educacional regulada e 

formatada por um nível pré-ativo de currículo que lança sobre estes paradigmas, concepções, 

parâmetros e demandas. Este nível pré-ativo não se restringe [...] somente as prescrições 

escritas emanadas de órgãos políticos e administrativos, senão também os livros de texto, 

guias, programas e programações [...] (VIÑAO, 2008, p. 183). 

 Neste horizonte analítico, Goodson (2000) afirma que as disciplinas escolares não são 

entidades monolíticas, de modo que estão sujeitas às mudanças, aos interesses de grupos e às 

tradições de segmentos da sociedade. No que tange às tradições que por sua vez dominam as 

disciplinas escolares, Goodson (2000) ressalta que tais tradições iniciam os professores em 
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diferentes hierarquias e conteúdos, além de promover articulação e fidelização à orientação 

pedagógica a que estão filiadas.  

 Considerando a questão da execução interativa do currículo por meio das práticas, é 

importante apontar que nos sistemas de ensino, especialmente nos confessionais, a confecção 

curricular é marcadamente impregnada por uma ―tradição inventada‖ legitimada pela 

mantenedora. (HOBSBAWN; RANGER, 1985). Assim, por meio das disciplinas de ER 

ofertadas no Ensino Superior da educação adventista, a tradição inventada legitimada pela 

mantenedora encontra canal de veiculação, promovendo privilégio e prestígio desta em 

relação às outras no cumprimento dos objetivos e finalidades educacionais que se pretendem 

alcançar no sistema de ensino confessional.  

  À medida que a escolarização e as práticas educacionais são submetidas a uma análise 

mais refinada, torna-se claro que aquilo que os estudantes aprendem no contexto educacional 

compreende muito mais que apenas conteúdos disciplinares, pois o currículo é uma apreensão 

de todo um sistema de comportamento e valores. Vale lembrar o que destaca Sacristán (1991, 

p. 56) quando afirma que:  

 

Currículo não é agora a declaração de áreas e temas – seja ela feita pela 

administração ou pelos professores -, mas pela soma de todo tipo de aprendizagens e 

de ausências que os alunos obtêm como conseqüência de estarem sendo 

escolarizados. Frente à cultura proposta pelo currículo, àquela que se declara 

perseguir, é importante analisar a ―cultura vivida‖ realmente nas salas de aula. 

Muitas dessas aprendizagens são frutos de experiências planejadas para dar 

cumprimento à lista de matérias e de temas ou objetivos, mas outras não. 

  

  Partindo dessas considerações podemos indicar aquela que talvez seja a maior 

preocupação no que se refere aos conhecimentos que compõem o ER do nível universitário 

adventista, tendo em vista o grande número de estudantes não-adventistas. Neste sentido, 

contrastamos reafirmando o entendimento segundo o qual apresentamos que 

 

[...] a preocupação não é com a validade epistemológica do conhecimento 

corporificado no currículo. A questão não é saber qual conhecimento é verdadeiro, 

mas qual conhecimento é considerado verdadeiro. A preocupação é com as formas 

pelas quais certos conhecimentos são considerados como legítimos, em detrimento 

de outros, visto como ilegítimos (SILVA, 2004, p. 46). 

   

  De fato, é possível entrever que se no contexto educacional em que a 

confessionalidade é expressa de forma muito hermética sem reciprocidade dialogal entre os 

mais distintos grupos religiosos e suas tradições, há indícios suficientes para o 
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estabelecimento mesmo que não assumido e planejado de formas discriminatórias. Pois, os 

mecanismos seletivos utilizados para a composição dos conteúdos das disciplinas escolares, a 

postura docente, os ideais evangelizadores institucionais podem apresentar os contornos de 

uma homogeneização da diferença, que pode se manifestar na vivência das relações sociais da 

escola. 

 Quando a instituição educacional se utiliza de estratégias que por sua vez contribuem 

para o esmaecimento das diferenças, de certa maneira está contribuindo para a promoção da 

violência que se apresenta de forma sutil e disfarçada. Nesta direção, Eyng (2011, p. 9) 

estabelece que a ―[...] escola promove violência na medida em que busca homogeneizar as 

diferenças como estratégias de as receber no espaço escolar‖.  

 De alguma maneira, o currículo tem servido historicamente como dispositivo que na 

busca por disciplinar, padronizar, produz e fortalece práticas curriculares etnocêntricas, 

hegemônicas ou mesmo pretensamente neutras. Todavia, uma verdade comumente atestada 

indica que o currículo tem se configurado como um instrumenta poderoso de exercício de 

poder e que contribui para a homogeneização das diferenças. Perguntamo-nos sobre a 

possibilidade desta verdade se constituir nos sistemas educacionais confessionais.  

  Será que as múltiplas diferenças que compõem a dimensão sócio-histórica da 

humanidade em seu contexto glocal são apreciadas pelo currículo ou pelas disciplinas de ER 

na educação adventista? Visto que imersos em um contexto tão complexo, quanto variado e 

conflituoso é de se esperar que as práticas pedagógicas empreendidas nas salas de aula se 

apresentem permeadas por uma sensibilidade que considere os elementos deste contexto. 

Neste sentido, Moreira e Candau (2008, p. 29) deixam-nos a seguinte interrogativa:  

 

[...] como as diferenças derivadas de dinâmicas sociais como classe social, gênero, 

etnia, sexualidade, cultura e religião têm ―contaminado‖ nosso currículo, tanto o 

currículo formal quanto o currículo oculto? 

 

  É verdade que as disciplinas de ER do Ensino Superior da educação adventista 

apresentam alguns indícios de encaminhamentos para uma efetividade de reconhecimento da 

diversidade religiosa, do diálogo intercultural e religioso, no entanto, esses indícios são tênues 

e figuram esmaecidos nas formulações constantes das diretrizes e inexistentes nas ementas 

disciplinares. Afinal, a concepção curricular é assinaladamente religiosa, o que 

inevitavelmente hierarquiza alguns conhecimentos em detrimentos de outros, de forma que as 

diferenças são tratadas desigualmente. 
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Nessa hierarquia, legitimam-se saberes socialmente reconhecidos e estigmatizam-se 

saberes populares. Nessa hierarquia, silenciam-se as vozes de muitos indivíduos e 

grupos sociais e classificam-se seus saberes como indignos de entrarem na sala de 

aula e de serem ensinados e aprendidos. Nessa hierarquia, reforçam-se relações de 

poder favoráveis à manutenção das desigualdades e das diferenças que caracterizam 

nossa estrutura social (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 25). 

 

 Segundo Azevedo (2003, p. 34) a fim de que as instituições educacionais adventistas 

continuem fortalecendo a identidade confessional o ideal ―é manter porcentagens acima de 

70% de alunos adventistas em nosso sistema educacional em todos os níveis‖. No entanto, o 

que tem se verificado especialmente no Ensino Superior é a diminuição da quantidade de 

alunos com o perfil almejado que professa a fé adventista, e um consequente aumento da 

entrada de alunos não-adventistas no sistema educacional adventista, ainda mais que as 

instituições educacionais adventistas de nível superior têm aderido aos programas 

governamentais de financiamento escolar, como o FIES e PROUNI. 

O quadro abaixo aponta a crescente diminuição da porcentagem de alunos adventistas 

no nível superior da educação adventista no continente sul-americano entre os anos de 1980 e 

2001. 

 

 1980 1990 1995 1999 2000 2001 

Nível 

Superior 

Total de alunos 2.345 3.547 5.250 7.428 8.476 9.163 

Alunos adventistas 2.195 3.028 4.117 5.053 5.935 6.182 

% 93,6 85,4% 78,4% 68,0% 70,0% 67,5% 
Fonte: World Report apud AZEVEDO, 2003 

 

  Considerando a realidade mundial da educação adventista, Schulz (2008) diagnosticou 

que a porcentagem de alunos não-adventistas em 2006 era de 40%, assim que seguindo o 

padrão de crescimento apresentado nas últimas décadas o índice em 2010 seria de 50% do 

total de matriculados. Para ele, o crescimento da porcentagem de alunos não-adventistas tem 

um impacto desfavorável nas instituições educacionais, posto que aliado a outros dados este 

índice contribui para a secularização dos ambientes educacionais adventistas.  

Por outra perspectiva, a realidade de aumento da quantidade de estudantes não-

adventistas no sistema educacional adventista se configura como sendo positiva, visto que 

estes compõem a parcela a ser evangelizada, o que corrobora para confirmar a escola 

adventista como instrumento de evangelização cujos efeitos ―[...] são a médio e longo prazo, 

mas duradouros e sólidos‖ (AZEVEDO, 2003, p. 30). 
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 De modo especificamente orquestrado, as instituições educacionais confessionais 

fundamentam-se nas premissas defendidas a respeito da legitimidade da confessionalidade no 

atendimento à sua clientela conferindo às diferenças culturais e religiosas portadas pelos 

estudantes um lugar apenas no universo do direito, mas que não se efetiva. Assim, a recepção 

das diferenças no espaço escolar é tomada com base na cultura etnocêntrica da instituição 

escolar, que por sua vez promove um processo de homogeneização das diferenças como 

condição de convivência dentro da escola. 

  

É o caso da prática escolar: partindo do pressuposto de que todas as pessoas que 

chegam à escola são iguais em termos culturais e de condição social requer delas um 

comportamento uniforme, aprendizado uniforme e a absorção de um conteúdo 

também uniforme (BONETI, 2011, p. 71). 

  

  A uniformidade do conhecimento apresentada nas disciplinas de ER do Ensino 

Superior da educação adventista aliada às características ideológicas institucionais, à 

fundamentação teórica e procedimentos de ensino presentes neste sistema de ensino coadjuva 

no assinalamento de que, especialmente no contexto educacional confessional  

 

[...] existe uma verdade única e universal, entendida como o centro, e é a partir dela 

que se institui parâmetros de verdade, os quais a escola utiliza para designar o certo 

ou errado (BONETI, 2011, p. 69).  

   

Assim os valores, crenças e ideologias que constituem o centro da cultura escolar no 

sistema educacional confessional exercem a força de atribuição de valor de verdade na relação 

com as diferenças sociais, culturais e religiosas gerando subjetivações que, de uma forma ou 

outra lançam as bases para a manifestação de constrangimentos. Pois, ―[...] a escola 

fundamentada na cultura institucionalizada, parte do pressuposto de que a verdade está nela 

própria [...] e se fecha para o mundo exterior‖ (BONETI, 2011, p. 77). 

 A positividade na recepção às diferenças muitas vezes fica restrita ao discurso sendo 

submetida às nuances da negatividade da desigualdade, de maneira que, muitos dos sistemas 

confessionais de ensino afirmam objetivamente através das relações pedagógicas o 

pressuposto segundo o qual ―[...] compete a quem chega a escola se ‗adequar‘ a ela, na 

utilização e na absorção dos seus saberes, traços culturais e comportamentais‖ (BONETI, 

2011, p. 77). 

 De diversas formas as instituições educacionais confessionais demonstram dificuldade 

de fazer do ambiente educacional um espaço de recepção das diferenças, e esta realidade 
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encontra-se intrinsecamente relacionada ao arcabouço institucional, especialmente porque as 

crenças e ideologia religiosa buscam espaço marcante na assimilação do conhecimento por 

parte dos estudantes, de modo contundente aqueles que são veiculados por meio das 

disciplinas confessionais que tem presença garantida no currículo escolar.  

 De acordo com Boneti (2011, p. 87), no contexto educacional é possível perceber que 

―a essência da violência escolar, portanto, ao tentar homogeneizar as diferenças, está no 

desconhecimento e desrespeito do mundo real, investindo no ‗dever ser‘ e com isto ignorando 

o ‗ser‘‖.  

 Em um sistema de ensino confessional, cuja racionalidade se apresenta como meio de 

efetivação das demandas identitárias da mantenedora, o ER no nível universitário adventista 

além de explicitar uma hierarquização dos conhecimentos em um contexto de assimetria nas 

relações pedagógicas, concede aos estudantes apenas a possibilidade de uma contestação 

puramente simbólica, que por sua vez não debate os princípios fundamentais, nem mesmo as 

relações de poder.  

 Tendo entendido as conjunturas institucionais nas quais se efetiva o ER de propósitos 

evangelizadores com lugar privilegiado no currículo escolar percebe-se cada vez mais 

transparente a instauração de relações de domínio subjacente de poder simbólico. O poder 

simbólico apresenta-se como pedra fundamental na construção de uma dominação simbólica, 

pois transporta violência de forma dissimulada e transfigurada. Referente à caracterização 

deste poder, Bourdieu (1989, p. 15) afirma que  

 

[...] é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada 

por outras formas de poder [...] que garante uma verdadeira transubstanciação das 

relações de força fazer ignorar-reconhecer a violência que elas encerram 

objetivamente e transformando-as assim em poder simbólico, capaz de produzir 

efeitos reais sem dispêndio aparente de energia. 

  

Sabe-se que aqueles que empreenderam pesquisas sobre violência em suas mais 

diversas manifestações perceberam que a definição do termo encontra-se imbricada numa 

polissemia semântica, no entanto, nossa pesquisa encontra-se alinhada às postulações que 

levam em consideração a violência escolar envolta no simbolismo. Charlot e Émin (1997) ao 

ampliarem o conceito de violência escolar classificam-na em três níveis, dentre eles 

destacamos a violência simbólica ou institucional, que se impregna na hierarquização dos 

conhecimentos, na assimetria das relações de poder e na negação da identidade dos 

estudantes. 
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  Nas instituições educacionais cuja confessionalidade relega às identidades religiosas 

dos estudantes um lugar de subordinação, onde o conhecimento veiculado pelo currículo 

carrega marcas indeléveis de assimetria fazendo com que as disciplinas confessionais sirvam 

de instrumentos de dominação simbólica, há indubitavelmente indícios de camuflagem sutil 

de atos de violência simbólica. Afinal, como afirma Odalia (1993, p. 23)  

 

[...] o ato violento se insinua, freqüentemente, como um ato natural, cuja essência 

passa desapercebida. Perceber um ato como violento demanda do homem um 

esforço para superar sua aparência de ato rotineiro, natural e como que inscrito na 

ordem das coisas. 

   

  As relações pedagógicas no contexto escolar confessional ao naturalizarem as 

diferenças religiosas nas ambiguidades institucionais cooperam para o estabelecimento da 

violência simbólica que se beneficia do caráter de invisibilidade e naturalização que a 

envolve, de forma que muitas vezes os que a produzem e/ou os que estão sujeitos à ela se 

mostram inconscientes de sua existência. 

 

A violência simbólica, ao incorporar aspectos como os de invisibilidade e a pouca 

tangibilidade, traz em sua gênese a construção do poder simbólico e, [...] num 

processo que lhe empresta ares de naturalidade e confunde os olhos daqueles que a 

ela se submetem e mesmo dos que a produzem (PEREIRA, 2000, p. 20).  

  

  De certa forma, as instituições escolares dos sistemas de ensino confessionais podem 

se configurarem como lócus de violência simbólica que se manifesta de diversas maneiras e 

por meio de elementos endógenos da realidade escolar, cuja operacionalização está 

fundamentada na racionalidade de viés confessional e que em muitas vezes conta com a 

participação discente. Pois, é de nosso conhecimento que:  

 

A violência simbólica é mais difícil de ser percebida. É exercida muitas vezes de 

forma sutil, sem necessariamente ser vista como violência por quem a sofre, ou seja, 

quando a vítima não se dá conta de sua impotência frente a poderes, nem exerce sua 

capacidade de crítica em relação a tal dinâmica (ABRAMOVAY; RUA, 2002, p. 

79). 

  

  Tendo desvendado os mecanismos que portadores de representações, ideologia, 

crenças e valores permeiam a cultura escolar na instituição educacional adventista, tornou-se 

possível por meio do uso da noção de violência simbólica apontar que a escola e seus agentes 

apoiados na autoridade que os envolve difundem o que é próprio à mantenedora.  
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A violência simbólica é desenvolvida pelas instituições e pelos agentes que as 

animam e sobre a qual se apóia o exercício da autoridade [...] a transmissão pela 

escola da cultura escolar (conteúdos, programas, métodos de trabalho e de avaliação, 

relações pedagógicas, práticas lingüísticas), [...] revela uma violência simbólica 

exercida sobre os alunos [...] (VASCONCELLOS, 2002, p. 80,81). 

  

  Conforme foi verificado ao longo da exposição das informações referentes ao modelo 

de ER presente no Ensino Superior da educação adventista, bem como o lugar privilegiado 

que este ocupa na disposição curricular entendemos que há significações e representações que 

dissimuladas nas relações de força refletidas nas ações de seus agentes, compõem o ambiente 

escolar confessional, afinal segundo Bourdieu e Passeron (2008, p. 46) ―[...] toda ação de 

violência simbólica que consegue se impor [...] supõe objetivamente uma delegação de 

autoridade [...]‖. O que por sua vez, negam autonomia e consciência aos indivíduos numa 

relação pedagógica assimétrica.  

 

Assim, dizer que os agentes reconhecem a legitimidade de uma instância pedagógica 

é dizer somente que faz parte da definição completa da relação de força, na qual eles 

estão objetivamente colocados, impedi-los da apreensão do fundamento dessa 

relação. Desse modo, deles se obtém práticas que objetivamente levam em vontade, 

mesmo quando são desmentidas pelas racionalizações do discurso ou pelas certezas 

da experiência, a necessidade das relações de força [...] (BOURDIEU; PASSERON, 

2008, p. 35). 

  

  Já ressaltamos a invisibilidade e mesmo naturalização que se apresentam como 

componentes da violência simbólica que é desenvolvida pela instituição educacional e seus 

agentes, como também destacamos a existência de significações e representações que 

vinculadas às relações pedagógicas cooperam para a instauração da predominância da 

ideologia religiosa da mantenedora no contexto educacional confessional. No entanto, a 

aplicação do termo violência simbólica faz emergir uma faceta que para muitos é 

desconhecida, e ela se refere à existência de uma certa adesão dos dominados, que por sua vez 

a demonstram de diversas formas. Segundo Vasconcellos (2002, p. 81) o uso do  

 

[...] termo violência simbólica aparece como eficaz para explicar a adesão dos 

dominados: dominação imposta pela aceitação das regras, das sanções, a 

incapacidade de conhecer as regras de direito ou morais, as práticas lingüísticas e 

outras. 
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  Os elementos que constituem a cultura escolar nas instituições educacionais 

confessionais auxiliam na legitimação dos conhecimentos que são veiculados através das 

disciplinas de ER, de maneira que a comunicação pedagógica encontra-se fundamentada 

numa dialética que conjuga a força da autoridade pedagógica investida na ação pedagógica 

empreendida nas aulas de ER. Nesta direção, Bourdieu e Passeron (2008, p. 44) afirmam que: 

 

Na medida em que toda Ação Pedagógica em exercício dispõe logo de princípio de 

uma Autoridade Pedagógica, a relação de comunicação pedagógica na qual se 

realiza a Ação Pedagógica tende a produzir a legitimidade do que ela transmite 

designando o que é transmitido, só pelo fato de transmiti-lo legitimamente, como 

digno de ser transmitido, por oposição a tudo o que ela não transmite. 

  

  Entendemos que a efetivação do ER no Ensino Superior da educação adventista resulta 

em grandes impasses acima assinalados, pois além configurar-se na moldura dos propósitos 

evangelizadores, ocupa lugar de prestígio no currículo, se apoia na cultura escolar 

institucionalizada, predispõe de autoridade pedagógica e encontra legitimidade na ideologia 

pregada pela mantenedora. O que a nosso ver carrega em si feições de violência simbólica, 

sendo que esta encontra seus germes na hierarquização dos conhecimentos, na 

homogeneização das diferenças e acima de tudo, na dissimulação e invisibilidade presentes na 

assimetria das relações pedagógicas. Isto tudo, nega autonomia aos estudantes contribuindo 

para o esmaecimento de suas identidades religiosas, de forma que muitos desses passam a 

reproduzir muitas vezes quase que inconscientemente as significações e representações 

articuladas no ambiente escolar. 

 Desta forma, entendemos que a violência simbólica conforme reconhecida por 

Bourdieu e Passeron (2008) é poder que impõe significações e representações que amparadas 

na cultura escolar são veiculadas como legitimas nas relações de força do contexto 

educacional, de modo que os estudantes são submetidos a um domínio simbólico articulado 

no ambiente escolar. Esta é uma realidade nos sistemas de ensino confessionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa ofereceu-nos no primeiro capítulo os elementos indispensáveis para 

entendermos que a gênese da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) se deu intrinsecamente 

relacionada ao Movimento Milerita acontecido nos Estados Unidos da América, e que este 

surgiu como produto de um processo de regeneração espiritual e intelectual que marcou 

indelevelmente a vida cristã estadunidense no século XIX. Além do mais, ficou assinalado ao 

nosso entendimento pelo balizamento teórico advindo do uso das categorias de carisma, 

profeta e dominação carismática (WEBER, 1999, 2002) o lugar que ocupa Ellen G. White na 

manutenção identitária denominacional, de modo que sendo considerada mensageira divina, 

seus escritos constituem uma contínua fonte de autoridade, o que confirma o contínuo 

avivamento (não unânime) de sua influência nos ditames organizacionais da Denominação em 

sua institucionalização, expansão e obra mundial. 

 Lastreada por uma abordagem fundamentada em Mendonça (2004, 2008), a pesquisa 

apresentou a trama dialética que identificou que a IASD se apresentou como constituinte da 

empreitada missionária norte-americana nestas terras, de forma que mesmo pautando estreitas 

relações com o protestantismo de imigração tem as suas nuances e contornos evidentemente 

assentados no protestantismo de missão/conversão. Tal compreensão apontou a força vigorosa 

do pragmatismo da fé protestante (LEONARD, 1963) no interior da IASD, que fazendo uso 

de propaganda indireta buscou estabelecer na institucionalização da obra as estratégias de 

agregação de novos adeptos (PASSOS, 2006), de modo que a atualização de sua missão 

revela que a compatibilidade entre a religião e as mudanças sociais está sedimentada na sua 

capacidade de encontrar e reforçar em si mesma os referenciais simbólicos (MARTINO, 

2003). 

 No segundo capítulo entrevemos que o projeto educacional denominacional surgido 

nos Estados Unidos e transplantado para o Brasil apresentou relações com a conjuntura 

histórico-social que emoldurou o estabelecimento da educação protestante no território 

brasileiro (MESQUIDA, 1994). No entanto, desde a fundação de sua primeira instituição 

educacional em Curitiba (1896) ofertando escola americana para a comunidade alemã até o 

estabelecimento de seu projeto educacional confessional no estado de São Paulo, a 

Denominação buscou efetivamente orientar-se pelos escritos da profetisa denominacional 

segundo os quais a educação deveria apresentar-se permeada pelas atividades manuais e 
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especialmente de cunho espiritual. Isto tudo contribuía para o propósito subjacente da 

evangelização, como também consolidar a marca explícita da instituição de treinamento 

fundada em São Paulo, a formação de obreiros, de forma que os formandos daquela 

instituição educacional fossem ―[...] dotados de um programa homogêneo de percepção, de 

pensamento e de ação‖ (BOURDIEU, 2009, p. 206). 

 O terceiro capítulo intitulado A Pedagogia Adventista apresenta os fundamentos da 

educação adventista com ênfase na antropologia filosófica, nos aspectos epistemológicos e 

axiológicos que balizam-na evidenciando que a cosmovisão bíblico-cristã a ilumina. Como a 

pedagogia adventista encontra-se especialmente fontalizada nos escritos da profetisa 

denominacional, apresentamo-la como devedora ao seu tempo e às correntes pedagógicas que 

lhe foram contemporâneas, mas também indicamos que a mesma postulou um pensamento 

educacional refinado, cujo legado aponta os sinais/indícios de sua originalidade e 

singularidade especialmente ressaltados sob a ótica da liminaridade, fronteiricidade e da 

sociologia das ausências (MIGNOLO, 2003; SANTOS, 2005).   

  Percebemos que a prática da pedagogia adventista ganha contornos mais definidos no 

espectro do processo de integração fé e ensino, que indubitavelmente é orientado pelo 

protagonismo das noções de redenção, liberdade e serviço como parâmetros para a prática 

pedagógica empreendida neste sistema de ensino (SUÁREZ, 2010). Desta maneira, flagramos 

na história institucional da Training School fundada em São Paulo aspectos que 

demonstraram as relações imbricadas entre a efetivação da prática pedagógica e sua estreita 

vinculação à ideologia defendida pelo sistema de ensino adventista, o que atesta para o fato de 

que ―[...] cada sujeito deve ao tipo de aprendizagem escolar que recebeu um conjunto de 

esquemas fundamentais, profundamente interiorizados, que servem de princípio de seleção no 

tocante às aquisições ulteriores de esquemas [...] (BOURDIEU, 2009, p. 209).  

 O quarto capítulo O Ensino Religioso no Ensino Superior da Educação Adventista 

resulta do movimento que partindo da perspectiva do macro se consolida na abordagem 

centripta, visto que amplamente subsidiado se debruça sobre objeto de pesquisa. Mesmo 

ressaltando a singularidade da educação confessional (BORGES, 2008), balizados 

metodologicamente pela pesquisa documental e seus delineamentos (GIL, 2010) 

identificamos e analisamos o modelo que emoldura o ER neste sistema de ensino confessional 

(PASSOS, 2007), além de apontar os impasses advindos da efetivação de um modelo 

catequético de ER hermeticamente confessional e sinalizar a direção promissora para que tal 
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disciplina avance no diálogo com as demandas educacionais da atualidade (SOARES, 2010; 

TEIXEIRA, 2011). 

 Foi somente por meio de uma abordagem crítica fundamentada nas análises teóricas de 

Apple (2006), Goodson (2008) e Silva (2004) e implementada nos ditames de uma 

apropriação tópica (CATANI; CATANI; PEREIRA, 2001) que ao analisarmos o lugar do ER 

no currículo do Ensino Superior do sistema educacional adventista, foi possível indicar que a 

seleção dos conteúdos, hierarquização dos saberes e uniformização do conhecimento 

contribuem para a caracterização de um poder simbólico (BOURDIEU, 1989) que 

dissimulado e transfigurado nas relações pedagógicas assimétricas se subterfugia na 

homogeneização das diferenças (BONETI, 2011) e adquire contornos de violência simbólica 

(BOURDIEU; PASSERON, 2008).  

 Ao final da pesquisa podemos asseverar que alcançamos os objetivos propostos, posto 

que além de descrever a história da IASD em sua gênese e sua inserção em terras brasileiras 

identificamos no sistema educacional adventista a ideologia e filosofia que fundamentam a 

pedagogia confessional, que por sua vez oferece os parâmetros para a efetivação do ER no 

Ensino Superior deste sistema de ensino. Fato é que, as hipóteses levantadas foram 

confirmadas, pois encontramos elementos suficientes para indicar que o magistério do ER no 

Ensino Superior deste sistema educacional confessional revela as tramas da educação como 

instrumento catequético, o que por sua vez sinaliza para uma prática pedagógica permeada 

por nuances de violência, que mesmo dissimulada demonstra seus contornos na construção 

prévia que orienta a configuração curricular neste nível de ensino. 

 À medida que a pesquisa foi se desdobrando alguns temas se apresentaram como 

pertinentes à discussão, mas que poderão ser aprofundados por outros pesquisadores, a saber:  

- o grau de apropriação empregada por Ellen G. White no que se refere às ideias pedagógicas 

que lhe foram contemporâneas; 

- as formas através das quais se produz o discurso pedagógico no meio adventista a fim de 

evidenciar o protagonismo da comunidade interpretativa; 

- propostas de modelo pedagógico de ER fundamentado no reconhecimento da diversidade 

religiosa admissível no sistema educacional adventista; 

 Reafirmamos que, mesmo nas instituições educacionais confessionais o ER pode 

trazer grandes contributos para a formação cidadã dos estudantes, no entanto, é 

imprescindível norteá-lo para além do referencial de uma Denominação religiosa, a fim de 
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que a educação ―[...] habilite o educando a compreender as diversas expressões religiosas, a 

valorizar a própria fé, a respeitar a das outras pessoas‖ (QUADROS; MIRANDA, 2004, p. 

84). O sistema educacional adventista pode ampliar a fundamentação do ER ofertado no nível 

universitário, desde que, orientado por novos paradigmas educacionais evidencie que a busca 

pela a integração dos conhecimentos e reconhecimento dos direitos humanos estabeleçam as 

bases para que o ER se constitua em eixo humanístico na formação universitária, a fim de que 

a educação sem discriminação, a visão de globalidade, o cultivo dos valores, a valorização da 

participação e a abertura religiosa sejam seus ideais.  
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ANEXO A 

 

DECLARAÇÃO DA FILOSOFIA EDUCACIONAL ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 

 

Premissas: 

   

  No contexto das suas crenças básicas, os adventistas do sétimo dia reconhecem que: 

• Deus é o Criador e Mantenedor do universo e de tudo o que nele existe. 

• Ele criou seres humanos perfeitos, à Sua própria imagem, com o poder de pensar, escolher e 

atuar. 

• Deus é a fonte de tudo o que é verdadeiro, bom e belo, e escolheu revelar-Se à humanidade. 

• As pessoas, por sua própria escolha, rebelaram-se contra Deus e caíram num estado de 

pecado que tem afetado o planeta todo, mergulhando-o num conflito cósmico entre o bem e o 

mal. Apesar disso, o mundo e os seres humanos ainda refletem, embora de modo imperfeito, a 

excelência da sua condição original. 

• Deus enfrentou o problema do pecado mediante seu plano de redenção. Este plano visa 

restaurar os seres humanos à imagem de Deus e o universo caído ao seu estado original de 

perfeição, amor e harmonia. 

• Deus nos convida a escolher Seu plano de restauração e a nos relacionar com este mundo de 

um modo criativo e responsável até que Ele intervenha na história criando novos céus e nova 

terra. 

 

Filosofia: 

 

  A filosofia educacional adventista é centrada em Jesus Cristo. Os adventistas crêem 

que sob a direção do Espírito Santo, o caráter e os propósitos de Deus podem ser 

compreendidos como revelados na Natureza, Bíblia e em Jesus Cristo. As características 

distintivas da educação adventista — derivadas da Bíblia e dos escritos de Ellen G. White — 

destacam o propósito redentor da verdadeira educação: restaurar seres humanos à imagem do 

seu Criador. Os adventistas crêem que Deus é infinitamente amoroso, sábio e poderoso. Ele se 

relaciona com seres humanos num nível pessoal e apresenta Seu caráter como a norma 

fundamental para a conduta humana e Sua graça como meio de restauração.  
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  Os adventistas reconhecem, contudo, que os motivos, o pensar e a conduta da 

humanidade estão longe do ideal de Deus. A educação, em seu sentido mais amplo, é um 

meio de restaurar seres humanos ao seu relacionamento original com Deus. Operando juntos, 

lares, escolas e igrejas cooperam com as agências divinas em preparar os estudantes para uma 

cidadania responsável neste mundo e no mundo vindouro. A educação adventista provê mais 

do que conhecimento acadêmico. Promove o desenvolvimento equilibrado da pessoa toda — 

espiritual, intelectual, física e socialmente. Ela abarca a eternidade. Fomenta uma vida de fé 

em Deus e respeito pela dignidade de cada ser humano; procura formar caracteres 

semelhantes ao do Criador; estimula o desenvolvimento de pensadores independentes em vez 

de meros refletores dos pensamentos dos outros; promove a atitude de servir ao próximo 

motivado pelo amor, em vez de ambição egoísta; assegura o máximo desenvolvimento do 

potencial de cada indivíduo; e abraça tudo o que é verdadeiro, bom e belo. 

 

Propósito e Missão: 

 

  A educação adventista prepara os estudantes para uma vida útil e feliz, promovendo a 

amizade com Deus, o desenvolvimento integral do ser humano, a aceitação dos valores 

bíblicos e o serviço generoso aos outros, em harmonia com a missão da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. 

 

Agências Educacionais: 

 

O lar 

  O lar é a agência básica e mais importante da sociedade. Os pais são os primeiros e os 

mais influentes mestres, com a responsabilidade de refletir o caráter de Deus no seu 

relacionamento com seus filhos. Todo o ambiente da família contribui para formar os valores, 

as atitudes e a cosmovisão das crianças e dos jovens. A igreja e a escola, juntamente com 

outras agências educacionais da sociedade, edificam sobre o trabalho do lar e o 

complementam. É imperativo que o lar, ao mesmo tempo, apoie o labor das instituições 

educacionais. 

 

A igreja local 
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  A igreja local também tem responsabilidade importante na tarefa educacional da vida 

toda. A congregação, como comunidade de fé, provê um ambiente de aceitação e amor para 

com os que fazem parte dela, transformando-os em discípulos de Cristo, afirmando sua fé 

nEle e aprofundando sua compreensão da Palavra de Deus. Esta compreensão inclui tanto a 

dimensão intelectual como a vida de conformidade com a vontade de Deus.  

 

A escola, a faculdade e a universidade 

 

  Todos os níveis de ensino adventista edificam sobre o fundamento estabelecido pelo 

lar e pela igreja. O professor cristão funciona na sala de aula como ministro de Deus no plano 

da redenção. A maior necessidade do estudante é aceitar Jesus Cristo como Salvador e 

integrar na sua vida os valores cristãos que o guiam a servir ao próximo. O currículo formal e 

o informal coadjuvam para que os estudantes alcancem seu máximo potencial no 

desenvolvimento espiritual, mental, físico, social e vocacional. Preparar os estudantes para a 

vida de serviço à sua família, igreja e comunidade constitui o objetivo primordial do labor da 

escola, faculdade e universidade. 

 

A igreja mundial 

 

  A igreja mundial em todos os níveis tem a responsabilidade de velar pelo 

funcionamento normal das escolas, faculdades e universidades, e de fomentar a educação dos 

membros durante a vida toda. A formação das crianças e jovens de idade escolar é levada 

acabo, idealmente, mediante as instituições estabelecidas pela igreja para esse propósito. A 

igreja deve fazer tudo o que é possível para que cada criança ou jovem adventista tenha a 

oportunidade de freqüentar uma escola, faculdade ou universidade adventista. Reconhecendo, 

porém, que uma grande porcentagem das crianças e jovens da igreja não pode estudar nas 

escolas adventistas, a igreja mundial deve encontrar a maneira de alcançar os alvos da escola 

adventista utilizando outras alternativas (por exemplo, oferecer instrução complementar 

depois do horário de aulas nas escolas públicas, estabelecer centros patrocinados pela igreja 

em colégios superiores e universidades não adventistas, etc.). 
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A Função das Escolas, Faculdades e Universidades Adventistas: 

 

  Depois de enumerar as agências educacionais adventistas, as seções restantes deste 

documento desenvolvem as implicações práticas da filosofia educacional adventista durante o 

período de escolaridade. As implicações para outras agências ainda não foram desenvolvidas. 

 

Fatores Essenciais: 

 

O estudante 

 

  Cada estudante, por ser criatura de Deus, constitui o centro de atenção de todo o 

esforço educacional e, consequentemente, deve sentir-se aceito e amado. O propósito da 

educação adventista é ajudar os alunos a alcançar seu máximo potencial e a cumprir o 

propósito que Deus tem para sua vida. Os alvos atingidos pelos estudantes, uma vez que se 

formam, constituem um critério importante para avaliar a eficácia da instituição educacional 

da qual se formaram. 

 

O professor 

 

O professor preenche um lugar de importância fundamental. Idealmente, o professor deveria 

ser tanto um cristão adventista autêntico como um modelo das graças cristãs e competência 

profissional. 

 

O conhecimento 

 

  Toda aquisição do conhecimento é baseado na aceitação de certas premissas ou 

cosmovisão. A cosmovisão cristã reconhece a existência de uma realidade tanto sobrenatural 

bem como natural. Os adventistas definem conhecimento como algo mais amplo do que 

aquilo que é meramente intelectual ou científico. O verdadeiro conhecimento inclui elementos 

cognitivos, experimentais, emocionais, relacionais, intuitivos e espirituais. A aquisição do 

verdadeiro conhecimento leva à compreensão cabal que se manifesta em decisões sábias e na 

conduta apropriada. 
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O currículo 

 

  O currículo promoverá excelência acadêmica e incluirá um cerne de estudos gerais 

necessários para a cidadania responsável numa dada cultura juntamente com cursos de 

formação espiritual que guiarão o viver cristão e contribuirão a elevar o nível social da 

comunidade. A formação de tal cidadão inclui apreço por sua herança cristã, preocupação pela 

justiça social e cuidado do meio ambiente. Um currículo equilibrado fomentará o 

desenvolvimento integral da vida espiritual, intelectual, física, social, emocional e vocacional. 

Todas as áreas de estudo serão examinadas do ponto de vista de uma cosmovisão bíblica, 

dentro do contexto do tema do grande conflito entre o bem e o mal, promovendo a integração 

da fé ao aprendizado. 

 

A instrução 

 

  O programa de instrução na sala de aula levará em consideração todas as dimensões do 

verdadeiro conhecimento. A metodologia de instrução favorecerá a participação ativa do 

aluno a fim de proporcionar-lhe a oportunidade de colocar em prática o que aprendeu, e será 

apropriada para cada disciplina e à cultura em que vive. 

 

A disciplina 

 

  A disciplina numa instituição educacional adventista funda-se sobre o objetivo de 

restaurar a imagem de Deus em cada estudante e reconhece o livre arbítrio e a influência do 

Espírito Santo. A disciplina — que não deve ser confundida com castigo — procura o 

desenvolvimento do domínio próprio. Na disciplina redentora a vontade e a inteligência do 

estudante entram em jogo. 

 

A vida escolar 

  O ambiente de aprendizado combinará de maneira equilibrada a adoração a Deus, o 

estudo, o trabalho e a recreação. O ambiente do campus estará permeado por espiritualidade 

alegre, espírito de colaboração e respeito pela diversidade de indivíduos e culturas. 
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A avaliação 

 

  A escola, faculdade ou universidade adventista dará evidências claras de que seus 

programas e atividades têm como base a filosofia educacional adventista. Tal evidência é 

obtida através da observação do currículo formal, das atividades de ensino e aprendizado, do 

ambiente do campus e ao escutar o testemunho dos estudantes, formandos, patrocinadores, 

empregados e vizinhos. A avaliação, seja ela de indivíduos ou de instituições, tem um 

propósito construtivo e sempre procura alcançar o elevado ideal divino da excelência. 

 

Responsabilidades e Resultados: 

 

  A Igreja Adventista do Sétimo Dia se comprometeu a prover ampla formação 

educacional e espiritual para suas crianças, adolescentes e jovens adultos dentro do contexto 

da cosmovisão cristã. A igreja estende essa mesma oportunidade a outras crianças e jovens da 

comunidade que partilham valores e ideais semelhantes. A educação adventista promove a 

excelência acadêmica em todas as atividades de ensino e aprendizado. 

 

A escola fundamental 

  

  A escola fundamental adventista oferece aos estudantes (1) um ambiente no qual eles 

podem compreender a vontade de Deus, confiar-Lhe sua vida e experimentar a alegria de 

ajudar a outros; (2) um programa organizado que promove o desenvolvimento espiritual, 

físico, mental, social e emocional; (3) o conhecimento e as destrezas essenciais para o viver 

cotidiano nessa etapa do desenvolvimento; e (4) a apreciação e o respeito pelo lar, igreja, 

escola e comunidade. 

 

Os estudantes que completam o nível fundamental em escola adventista deveriam: 

 

• ter tido a oportunidade de confiar suas vidas a Deus mediante conversão, batismo e o desejo 

sincero de fazer a vontade de Deus em cada aspecto da sua vida. 
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• demonstrar competência na comunicação, nas operações quantitativas e em outras áreas 

acadêmicas que constituem o fundamento necessário para os estudos secundários. 

• dar evidência do desenvolvimento emocional apropriado nas relações interpessoais com seus 

colegas, sua família e os membros da comunidade. 

• conhecer e praticar princípios básicos de saúde e de um viver equilibrado que inclui o uso 

com bom juízo do tempo e dos meios de comunicação e lazer. 

• aprender a apreciar a dignidade do trabalho e conhecer as possibilidades que existem nas 

diversas carreiras relacionadas com seus interesses e os talentos que Deus lhes confiou. 

 

A escola secundária 

 

  A escola secundária adventista edifica sobre o que foi alcançado no nível fundamental, 

concentrando na aquisição de valores, a tomada de decisões e o desenvolvimento de um 

caráter semelhante ao de Cristo. Ela oferece aos estudantes (1) um currículo formal e informal 

no qual se integram o estudo acadêmico, os valores espirituais e a vida cotidiana; (2) um 

amplo programa acadêmico e vocacional que leva a uma vida produtiva e escolha satisfatória 

de carreira ou profissão; (3) atividades que fortalecem a fé cristã e que levam ao 

relacionamento mais maduro com Deus e com seus semelhantes; e (4) uma oportunidade de 

desenvolver um estilo de vida cristã que se apóia em valores e é voltada ao serviço e a 

partilhar a fé com outros. 

 

Os estudantes que completam o nível secundário numa escola adventista deveriam: 

 

• ter tido a oportunidade de entregar sua vida a Deus e manifestar uma fé crescente nEle, 

caracterizada por devoção pessoal, adoração congregacional e serviço e testemunho para 

cumprir a missão da igreja. 

• demonstrar competência na comunicação, nas operações quantitativas e no pensamento 

criativo, junto com outras áreas acadêmicas que constituem o fundamento da excelência na 

educação superior e/ou no mundo do trabalho. 

• dar evidência de maturidade e de sensibilidade cristã dentro do círculo da família, na escolha 

de amizades, no preparo para o casamento e na participação das atividades da igreja e 

comunidade. 
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• ter aprendido a tomar decisões que demonstrem sua convicção de que o corpo é o templo de 

Deus. E isso inclui o uso devido do tempo e a seleção cuidadosa da música, dos meios de 

comunicação e de outras formas de lazer. 

• ter desenvolvido um sentido de responsabilidade ante as tarefas que lhes são confiadas, o 

que os capacitará para atuar de forma competente no viver diário e ingressar ao mundo do 

trabalho nas áreas apropriadas aos seus interesses e talentos que Deus lhes confiou. 

 

As instituições superiores/universitárias 

 

  As instituições adventistas de nível superior oferecem aos estudantes um ambiente 

apropriado para o aprendizado nas artes, humanidades, religião, ciências e estudos 

profissionais, dentro do contexto da filosofia educacional adventista e a formação espiritual. 

A educação superior adventista (1) dá preferência a carreiras que diretamente apoiam a 

missão da igreja; (2) reconhece a importância da busca da verdade em todas as suas 

dimensões, na medida em que ela afeta o desenvolvimento total do indivíduo em sua relação 

tanto com Deus como com seus semelhantes; (3) utiliza recursos tais como revelação, razão, 

reflexão e investigação para descobrir a verdade e compreender suas implicações para a vida 

humana aqui e no além, ao mesmo tempo reconhecendo as limitações inerentes em todos os 

empreendimentos humanos; (4) levam os estudantes a desenvolver vidas de integridade 

baseadas em princípios compatíveis com os valores religiosos, éticos, sociais e de serviço 

característicos da cosmovisão adventista; (5) fomenta, particularmente a nível de pós-

graduação, a avaliação crítica, descoberta e disseminação do conhecimento enquanto promove 

a aquisição da sabedoria na comunidade de educadores cristãos. 

 

Os estudantes que completam o nível superior numa instituição adventista deveriam: 

 

• ter tido a oportunidade de entregar-se a Deus e, como conseqüência, viver uma vida de 

acordo com Sua vontade, apoiando a mensagem e a missão da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. 

• ser capazes de exercer pensamento crítico, praticar mordomia de seus talentos, manifestar 

criatividade, apreciação pelo que é belo, respeito pela Natureza e destreza na comunicação e 
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investigação — qualidades que os capacitarão a exercer sua vocação e continuar aprendendo 

durante a vida toda. 

• revelar sensibilidade nas relações interpessoais e interesse respeitoso pelo bem-estar dos 

demais, manifestando maturidade para o casamento e a vida de família, para contribuir ao 

melhoramento da comunidade e participar ativamente da fraternidade adventista. 

• praticar hábitos de vida que demonstram comprometimento com as práticas da boa saúde, 

essenciais para viver uma vida plena. Isso inclui o uso cuidadoso do tempo e a seleção 

judiciosa da música, dos meios de comunicação e outras formas de lazer. 

• responder ao chamado de Deus na seleção e exercício de uma carreira ou profissão, 

apoiando mediante ela a missão mundial adventista e contribuindo ao desenvolvimento de 

uma sociedade livre, justa e produtiva. 

 

Aprendizado da vida toda 

 

  A educação prossegue além da escolaridade formal. Inclui o aprendizado da vida toda 

para satisfazer tanto as necessidades profissionais como as não profissionais do ser humano. 

(1) Entre as responsabilidades profissionais há oportunidades para educação continua para 

obter certificação e enriquecimento de carreira para educadores, pastores, administradores, 

pessoal da área de saúde e outras disciplinas. (2) Na área de oportunidades não profissionais 

existem programas em áreas tais como liderança da igreja local, vida de família, 

desenvolvimento pessoal, espiritualidade, crescimento cristão e serviço à igreja e à 

comunidade. Programas devem ser criados que utilizem tanto as técnicas tradicionais de 

ensino como a educação a distância mediante a tecnologia moderna. A escolaridade formal é 

combinada com as agências educacionais a fim de preparar ―o estudante para a alegria de 

servir neste mundo e para a alegria superior de serviço mais amplo no mundo por vir‖. 

____________________________ 

Membros da comissão que elaborou esta declaração: Humberto M. Rasi, presidente; Paul 

Brantley, secretário; George Akers, Jobn M. Fowler, George Knight, John Matthews e Jane 

Thayer. 

* Esta declaração reflete o consenso dos educadores adventistas que assistiram à Primeira 

Conferência Internacional de Filosofia Educacional Adventista, organizada pelo 

Departamento de Educação da Associação Geral e realizada na Andrews University, de 7 a 9 

de abril de 2001. Espera-se que esta declaração seja usada como orientação para as 

instituições educacionais adventistas do mundo inteiro. 
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ANEXO B 

 

DIRETRIZES INSTITUCIONAIS PARA O ENSINO RELIGIOSO NOS CURSOS 

SUPERIORES DO UNASP 

 

1. A TEMÁTICA RELIGIOSA EM EDUCAÇÃO 

  Diante da consistência dos estudos feitos a respeito da religiosidade humana, hoje é 

possível falar explicitamente da ―relação constitutiva do ser humano com a temática religiosa‖ 

(FRAAS, 1997, p. 42), que, com sua diversidade de símbolos, torna-se na ―mais fantástica e 

pretensiosa tentativa de transubstanciar a natureza‖ (ALVES, 1999, p. 24). Além disso, o ser 

humano está sempre à procura de significados religiosos, assim como tem consciência dos 

estímulos religiosos (JOHNSON, 1964, p. 52) e da importância deles para sua vida. De tal 

maneira, que a religião e a religiosidade são componentes fundamentais da identidade 

humana. Por causa disso – e tendo como pressuposto a necessidade humana pelo 

transcendente – o sistema educacional adventista, em todas as faixas etárias, pratica de 

maneira intencional uma educação não apenas acadêmica, mas integral, abrangendo os 

aspectos cognitivos, sociais, emocionais e espirituais.  

  Ellen G. WHITE descreve de maneira clara aquilo que o sistema educacional adventista 

tem considerado como sendo o conceito e objetivo fundamental da educação cristã. Ela 

afirma: 

 

A verdadeira educação significa 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. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo, e para a 

aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo 

vindouro. (2003, p. 13). 

 

  Assim sendo, a temática religiosa está claramente presente nos conceitos educacionais 

da educação adventista, de maneira que – num sentido amplo – ―salvação‖ e ―educação‖ são 

palavras intercambiáveis em sua filosofia educacional: 

 

Restaurar no homem a imagem de seu Autor, levá-lo de novo à perfeição em 

que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para 

que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação – tal deveria ser a 



223 

 

 

obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida 

(WHITE, 2003, p. 15 e 16). 

 

  Portanto, se a religião pode ser compreendida como ―a busca humana pelo 

transcendente‖ (GROOME, 1985, p. 46), as instituições educacionais adventistas entendem que 

  

...a educação é essencialmente religiosa, e encontra sua razão de ser quando 

visa, como resultado primário, conduzir os estudantes a um relacionamento 

sadio com Deus, a fim de servi-Lo, assim como às pessoas, nesta Terra e no 

Reino de Deus, para usar a expressão escatológica (SUÁREZ, 2005, p. 66 e 

67). 

 

Devido, então, à importância atribuída ao Ensino Religioso, o UNASP insere na grade 

curricular de todos os cursos universitários um disciplina semestral que permita a discussão da 

temática religiosa.  

 

2. AS AULAS DE ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO SUPERIOR NO UNASP 

 

2.1. Justificativa e Objetivo das Aulas de Ensino Religioso Superior 

 

  Um dos objetivos fundamentais que o Ensino Religioso Superior pretende alcançar é o 

pensamento crítico, pois o estudante 

 

[...] precisa ter a competência de refletir em suas decisões e escolhas, assim 

como emitir julgamento crítico sobre tudo aquilo que vê ao seu redor – na 

pesquisa e no dia-a-dia – sempre fundamentado em argumentos sólidos e 

com espírito de aprendizado (SUÁREZ, 2005, p. 83). 

   

  Por esse motivo, essas aulas pretendem – mais do que transmitir informações – ensinar 

o aluno na arte de pensar, criticar, refletir, pois 

 

se a pedagogia se propõe a capacitar os seres humanos para ir além de suas 

predisposições ‗inatas‘, deve transmitir ‗a caixa de ferramentas‘ que a 

cultura tem desenvolvido para fazê-lo (ARROYO, 2002, p. 181).  
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  Essa ―caixa de ferramentas‖ permite ao estudante lidar com os diversos 

questionamentos, em vez de mecanicamente perder tempo com ―fórmulas, nomes e esquemas 

que rapidamente ficam obsoletos‖ (SUÁREZ, 2005, p. 83). 

  WHITE endossa a idéia acima ao afirmar: 

 

Os professores devem induzir os alunos a pensar, e a entender claramente a 

verdade por si mesmos. Não basta ao mestre explicar, ou ao aluno crer; 

cumpre suscitar o espírito de investigação, e o aluno ser atraído a enunciar a 

verdade em sua própria linguagem, tornando assim evidente que lhe vê a 

força e faz a aplicação. Por trabalhosos esforços, as verdades vitais devem 

assim ser gravadas no espírito. Talvez isto seja um processo lento; é, porém, 

mais valioso do que passar correndo sobre assuntos importantes, sem a 

devida consideração (1994, p. 140). 

 

  As aulas de Ensino Religioso Superior devem possibilitar e encorajar a prática do 

cristianismo. Nas discussões das diversas temáticas, será necessário argumentar sobre a 

validade e consistência da cosmovisão cristã, a qual deve ser apresentada como abrangente e 

completa, além de verdadeira e confiável.  

  Ao argumentar sobre o cristianismo ideal, inevitavelmente colocaremos em pauta as 

doutrinas e estilo de vida da IASD, embora não o façamos como detentores da verdade, e nem 

mesmo demonstrando superioridade arrogante sobre as outras denominações. Aliás, uma 

postura arrogante e autoritária pode ter, em contrapartida, a reação de corações e mentes 

fechados. Podemos ganhar a discussão, mas também ganharemos apatia e desinteresse. Neste 

caso, respeitar o estudante e sua crença, além de ser uma atitude cristã, é uma estratégia 

didática necessária para o Ensino Religioso com estudantes universitários. 

 

2.2. Evangelismo nas Aulas de Ensino Religioso Superior 

   

  As aulas de Ensino Religioso Superior visam um ensino que transforma. Afinal, 

embora na academia, estamos engajados num mesmo objetivo: Levar nossos estudantes aos 

pés de Jesus Cristo. Entretanto, considerando que a Universidade não é Templo, estas aulas 

requerem metodologia e estratégias diferenciadas daquelas praticadas numa classe bíblica no 

Ensino Básico ou na Igreja.  

  É o objetivo que cada professor e professora de Ensino Religioso do Ensino Superior 

assumam uma postura de pastor/pastora do rebanho – a saber, sala de aula. Assim sendo, cada 

aula visa alcançar intelecto e coração, mexendo com a cognição, vontade e a emoção dos 
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estudantes, conduzindo-os a decisões de cunho ético, moral, religioso e espiritual. Ou seja, 

pretende-se – via conteúdo – não apenas informar os estudantes, mas introduzi-los no 

processo de transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida deles. 

  Todavia, observamos que, na maioria das vezes, os estudantes universitários não 

abandonam sua filiação religiosa, mas demonstram simpatia pelos temas e práticas religiosas 

aprendidas no UNASP. Ou seja, a fé adquirida como fruto das aulas de Ensino Religioso nem 

sempre pode ser avaliada em termos de adesão declarada à IASD (batismo), embora essa fé, 

acreditamos, dê um novo e melhor sentido à vida deles.  

 

2.3. Breve Comentário Sobre a Disposição/Seqüência das Aulas  

 

A intenção de começar com a disciplina Cosmovisão Cristã é possibilitar o diálogo 

religioso a partir de um tema comum ao cristianismo e às demais religiões: a existência de 

Deus ou do Transcendente, assim como a necessidade ou carência ontológica de Deus. Para 

tanto, recorre-se a conceitos da Sociologia da Religião, Psicologia da Religião, Filosofia da 

Religião e Antropologia. Nesta disciplina, o estudante entende que o debate sobre Deus, 

Religião e Religiosidade e necessário e atual, e que o UNASP atende a uma necessidade 

importante quando possibilita estas discussões. 

Havendo familiarizado o estudante com a temática de Deus ou do Transcendente, e 

tendo desfeito algum possível preconceito quanto aos assuntos religiosos, a disciplina de 

Antropologia Cristã pretende discutir o significado e valor do ser humano, e enfatiza as 

variadas conseqüências da ruptura do relacionamento das pessoas com Deus, e como isso 

influencia nos aspectos religioso, social e ambiental. Os estudantes são levados a entender que 

a construção de uma carreira pessoal e profissional depende do conceito de ser humano que 

nós idealizamos. E que o conceito cristão de ser humano é inteligente, coerente e suficiente. 

Além do mais, ter em mente um ser humano completo apenas em Deus, pode fazer toda a 

diferença. 

A disciplina Fundamentos do Cristianismo tem a intenção de familiarizar o 

estudante, e mesmo aprofundá-lo, no conhecimento do surgimento histórico do cristianismo, 

revisando primeiramente sua origem judaica e posteriormente tendo uma visão panorâmica de 

como está o cristianismo em nossos dias, especialmente na questão da diversidade de 

denominações cristãs. Dessa maneira, o estudante pode até mesmo conhecer as origens de sua 
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própria denominação, assim como refletir nos principais temas que fazem do cristianismo 

uma religião importante no contexto do mundo ocidental. Além disto, esta disciplina está em 

conexão com um argumento amplamente debatido hoje: de que é praticamente impossível 

imaginar um mundo ocidental sem o cristianismo. 

Havendo estudado as origens e bases do cristianismo, a disciplina Interpretação 

Bíblica da História tem como objetivo colocar o aluno a par de como a tradição bíblico-cristã 

entende os eventos passados, presentes e futuros. Mais do que mero conhecimento histórico e 

até profético, a intenção é refletir a respeito da importância de nutrir confiança em Deus e em 

Seu cuidado pelo ser humano. 

Enquanto que as quatro disciplinas anteriores são mais de cunho filosófico, a disciplina 

Princípios de Vida Saudável tem implicação bastante prática. Nela pretende-se estudar os 

princípios de vida saudável numa perspectiva cristã a fim de desenvolver pessoalmente uma 

boa qualidade de vida. Faz parte desta disciplina a discussão da saúde em suas diversas 

dimensões: física, mental, emocional, social e espiritual. Adotando este discurso, estamos em 

sintonia com uma discussão bem atual: de que é importante cuidar da saúde, a fim de ter 

qualidade na profissão e na vida. 

Igualmente à anterior, a Ética Cristã diz respeito à prática da vida: discussão dos 

padrões éticos cristãos e suas implicações nas normas de conduta humana. Esta temática 

responde e contra-argumenta a idéia de que o relativismos é uma resposta apropriada para 

tudo o que diz respeito à conduta ética e moral 

A disciplina de Ciência e Religião permite a discussão das relações entre as formas de 

conhecimento da ciência e da religião preparando o estudante cristão para desenvolver sua fé 

no mundo moderno, pois se entende que todo ser humano não pode dissociar seus princípios 

religiosos do mundo em que vive; em outras palavras, deve desenvolver uma fé inteligente, 

evitando que seu cristianismo seja classificado como anti-intelectualismo. Afinal, ―pensar 

bem é parte integral do agir corretamente‖ (SIRE, 2005, p. 11). Por outro lado, a disciplina 

pode alcançar os de mentalidade secular, que muitas vezes pensam não haver amparo 

científico para um conceito cristão das origens. 

Finalmente, com a disciplina Religiosidade e Competência Profissional pretende-se 

discutir como a formação religiosa pode tornar-se um diferencial positivo na vida pessoal e 

profissional.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

  Vimos que, sendo a religião e a religiosidade componentes fundamentais da identidade 

humana, e admitindo a necessidade humana pelo Transcendente, a educação adventista pratica 

intencionalmente uma educação integral, abrangendo os aspectos cognitivos, sociais, 

emocionais e espirituais. 

  Foi enfatizado que o Ensino Religioso universitário praticado no UNASP tem a 

intenção de conduzir o estudante no desafio de pensar e criticar a religião e a religiosidade, 

pois ele precisa ter a competência de refletir em suas decisões e escolhas, assim como de 

emitir julgamento crítico sobre tudo o que vê ao seu redor, sempre fundamentado em 

argumentos sólidos e com espírito de aprendizado. Dessa maneira, ele poderá desenvolver 

uma fé inteligente. Este é um processo evangelizador, que coloca os alunos diante dos grandes 

temas do cristianismo e o insta – via argumentação – a fazer uma escolha.  

  Como argumentado na parte final, as diversas disciplinas seguem uma seqüência 

lógica, a qual procura despertar paulatinamente o interesse pela temática religiosa. 

Certamente as aulas de Ensino Religioso Superior influenciam decisivamente a identidade e a 

fé de nossos alunos. Quanto à identidade, pode-se afirmar que nossas aulas – quando bem 

conduzidas – promovem a formação de estudantes maduros e sadios, que terão condições de 

questionar as possibilidades e alternativas religiosas que este mundo oferece. E nisto 

estaremos evangelizando. 

  Quanto à fé, as aulas de Ensino Religioso tencionam promovem uma existência mais 

significativa, com sentido e estrutura valorativa.  
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ANEXO C 

 

PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO DE NOMENCLATURA, EMENTAS E 

CONTEÚDOS DE ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO SUPERIOR 

 

1º SEMESTRE: COSMOVISÃO BÍBLICO-CRISTÃ 

 

EMENTA 

A existência de Deus e Sua revelação através da Bíblia, de Jesus Cristo e da Natureza. 

OBJETIVOS 

 Debater os argumentos filosóficos sobre a existência de Deus. 

 Estudar a pessoa de Deus a partir da Revelação Bíblica e da Criação. 

 Analisar a interferência divina na história humana. 

CONTEÚDO 

1. Concepções a respeito da existência de Deus. 

2. Revelação de Deus pela Bíblia: História do Texto Bíblico 

3. Como Deus se Revela no Antigo e Novo Testamentos. 

4. Revelação de Deus pela Natureza. 

5. Revelação de Deus pela pessoa de Cristo; a historicidade de Cristo. 

6. A Trindade. 
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LUTZER, Erwin W. 10 Mentiras Sobre Deus: Será que Você já foi Enganado? São Paulo: 

Vida, 2003. 



232 

 

 

  

LUTZER, Erwin W. Quem é Você Para Julgar? Aprendendo a Distinguir Entre as 

Verdades, as Meia-Verdades e as Mentiras. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. 

  

MONDIN, Battista.  Quem é Deus: Elementos de Teologia Filosófica.  Tradução de José 

Maria de Almeida.  São Paulo: Paulus, 1997.  398 p. 

 

RIZUTTO, Ana Maria. Por que Freud Rejeitou Deus? São Paulo: Loyola, 2004. 
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2º SEMESTRE: ANTROPOLOGIA CRISTÃ 

 

EMENTA 

Estudo da origem do homem, sua natureza, queda, o conflito cósmico e a solução para o 

pecado através da redenção em Cristo. 

 

OBJETIVOS 

 Analisar as diferentes concepções sobre a natureza humana.  

 Compreender as variadas conseqüências da ruptura do relacionamento original do 

sehumano com Deus e suas implicações nos aspectos religioso, social e ambiental. 

 

CONTEÚDO 

1. Concepção Bíblica Sobre a Natureza Humana. 

2. A Origem do Mal. 

3. A Queda do Homem. 

4. Conseqüências do Pecado. 

5. A Solução para o Problema do Pecado: O Plano da Redenção. 

6. A Erradicação do Pecado no Universo. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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MARCONI, Marina e PRESOTTO, Zélia. Antropologia: Uma Introdução. São Paulo: Atlas, 
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TEPE, Valfredo.  Antropologia Cristã: Diálogo Interdisciplinar.  Petrópolis, RJ: Vozes, 
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3º SEMESTRE: FUNDAMENTOS DO CRISTIANISMO 

 

EMENTA 

Estudo do plano da redenção através da historia bíblica e especialmente pela vida, morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, descrita nos Evangelhos. 

 

OBJETIVOS 

 Compreender o processo da Redenção. 

 Descrever a atuação de Cristo no trato com o ser humano. 

 Reconhecer a solução divina para o problema do mal. 

 

CONTEÚDO 

1. Exemplificação do Plano da Redenção no Antigo Testamento. 

2. Pré-figurações do plano de redenção nos serviços do Santuário. 

3. Enfoques salvíficos nos Evangelhos 

4. Os ensinos de Jesus através das parábolas 

5. O que farei de Jesus? 

 

BIBLIOGRAFIA 
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322 p.  

 

GEISLER, Norman. Enciclopédia de Apologética – Repostas aos Críticos da Fé Cristã. Sã 
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JEREMIAS, Joaquim.  Jerusalém no Tempo de Jesus: Pesquisa de História Econômico-
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KÜNG, Hans. Religiões do Mundo – Em Busca dos Pontos Comuns. Campinas, SP: Verus, 

2005. 

 

LaHAYE, Tim.  Um Homem Chamado Jesus. Tradução de Rubens Castilho.  Campinas: 
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PARKER, J.I., TENNEY, Merril C. e WHITE, William Jr. O Mundo do Novo Testamento. 

São Paulo: Vida, 2002. 

 

PARKER, J.I., TENNEY, Merril C. e WHITE, William Jr. Vida Cotidiana nos Tempos 

Bíblicos. São Paulo: Vida, 2002. 

 

PESTANA, Álvaro César.  Provérbios do Homem-Deus: Frases Poderosas de Jesus de 

Nazaré. São Paulo: Vida Cristã, 2002. 

 

SCHERER, Burkhard (org.). As Grandes Religiões – Temas Centrais Comparados. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

 

STROBEL, Lee. Em Defesa de Cristo. São Paulo: Vida, 2001. 

 

STROBEL, Lee. Em Defesa da Fé. São Paulo: Vida, 2003. 

 

VENDEN, Morris.  Como Jesus Tratava as Pessoas.  Tradução de José Carlos Ebling.  5.ed. 
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4º SEMESTRE: INTERPRETAÇÃO BÍBLICA DA HISTÓRIA 

 

EMENTA 

Estudo da interpretação bíblico-cristã da História e dos eventos futuros: Ações de Deus no 

passado, Sua atuação no presente e Seus planos para o futuro. 

 

OBJETIVOS 

 Compreender o significado da interpretação bíblica da História. 

 Perceber a atuação de Deus nos eventos históricos. 

 Desenvolver confiança no poder e cuidado de Deus. 

 

CONTEÚDO 

1. Concepções sobre a História: Cíclica, Repetitiva, Linear. 

2. Um Deus que se comunica. 

3. Profecia Bíblica X Futurologia. 

4. A Profecia de Daniel 2. 

5. A Profecia de Daniel 7. 

6. A Segunda Vinda de Cristo. 

7. Sinais da Segunda Vinda. 

8. O Milênio (Apoc. 20). 

9. A Nova Terra (Apoc. 21 e 22). 

10. Preparo para a Eternidade. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BULLÓN, Alejandro.  O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse: Como Viver Sem 

Medo do Futuro. 24 ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2002.  192 p. 

 

CHAIJ. Fernando. Preparação Para a Crise Final.  Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,  

 

FEYRABEND, Henry.  Apocalipse Verso por Verso.  Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2005. 

 

FEYRABEND, Henry.  Daniel Verso por Verso.  Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2005. 
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MAXWELL, C. M. Uma Nova Era Segundo as Profecias de Apocalipse.  Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2002. 

 

MAXWELL, C. M. Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel.  Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2002. 

 

RAMOS, José Carlos. Profecia Bíblica, Livro 1: Significado e Natureza da Profecia Bíblica 

– Daniel, Introdução e Comentário. Engenheiro Coelho, SP: Edições SALT, 2005. 

 

RAMOS, José Carlos. Profecia Bíblica, Livro 2: Apocalipse, Introdução e Comentário. 

Engenheiro Coelho, SP: Edições SALT, 2005. 

 

SCHWANTES, Siegfried Julio.  O Significado Bíblico da História.  São Paulo: Seminário 

Adventista Latino-Americano de Teologia, 1984.  198 p. 

 

WHITE, Ellen G. O Grande Conflito.  Tradução de Pedro Camacho.  Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira. 
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5º SEMESTRE: PRINCÍPIOS DE VIDA SAUDÁVEL 

 

EMENTA 

Estudo dos princípios de vida saudável e implicações no desenvolvimento da qualidade de 

vida. 

 

OBJETIVOS 

 Conhecer os princípios de vida saudável numa perspectiva cristã. 

 Reconhecer as diferentes dimensões da saúde: física, mental, emocional, social e 

espiritual. 

 Desenvolver hábitos de vida saudável. 

 

CONTEÚDO 

1. Princípios bíblicos de saúde. 

2. Saúde Física. 

3. Saúde Mental. 

4. Saúde Espiritual. 

5. Vida Familiar. 

6. Lazer e Recreação. 

7. Alimentação Saudável. 

8. A problemática das drogas. 

9. Filosofia Adventista de Saúde (os oito remédios naturais). 

10. ―Que tenhas saúde‖ (3 João 2) 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALLEN, Charles. A Psiquiatria de Deus: Fórmulas Seguras Para Conseguir e Manter a 

Saúde Mental e Espiritual. Venda Nova, MG: Betânia, 1981. 

 

LARIMORE, Walter e MULLINS, Traci. Os 10 Hábitos das Pessoas Altamente Saudáveis. 

São Paulo: Vida, 2004. 

 

PRITCHARD, Ray. O Poder Terapêutico do Perdão. São Paulo: Mundo Cristão, 2006. 

 

SILVA, M.A.D. Quem Ama Não Adoece. São Paulo: Best Seller, 1997. 
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WHITE, Ellen G. A Ciência do Bom Viver. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2002. 

 

WHITE, Ellen G. Conselhos Sobre Regime Alimentar. Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1998. 

 

WHITE, Ellen G. Temperança. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996. 
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6º SEMESTRE: ÉTICA CRISTÃ 

 

EMENTA 

Estudo dos padrões éticos cristãos, e suas implicações nas normas de conduta humana. 

 

OBJETIVOS 

 Conhecer os padrões éticos conforme estabelecidos na Bíblia. 

 Relacionar esses princípios éticos com o comportamento. 

 Reconhecer a responsabilidade ética para com o semelhante. 

 

CONTEÚDO 

1. Ética no Antigo Testamento. 

2. Ética no Novo Testamento. 

3. Princípios éticos nos Dez Mandamentos: lealdade, culto, reverência, santificação, respeito à 

autoridade, respeito à vida, pureza, veracidade, honestidade, contentamento. 

4. Bioética: Transgênicos, Genoma, Reprodução Humana (clonagem, fertilização in vitro, 

etc.). 

5. Ética e Sexualidade: Adultério, Pornografia, Pedofilia, Fornicação, Sexo Virtual. 

6. Ética e Respeito à Vida: Eutanásia e Aborto. 

7. Ética e Propriedade: Direitos autorais, Plágio, Pirataria. 

8. Ética e Finanças: Agiotagem, Impostos, Dívidas. 

9. Implicações da Ética Situacional. 

10. Vivendo com Responsabilidade. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANGELIM, Paulo. Desenvolvimento Profissional – Alcance o Sucesso Sem Vender a Alma. 

São Paulo: Mundo Cristão, 2003. 

 

BEAUSAY, William. Gestão de Pessoas Segundo Jesus: Conselhos Milenares Para Líderes 

Modernos. São Paulo: Mundo Cristão, 2006. 

 

BONHOEFFER, Dietrich. Ética. 6ª ed. São Leopoldo, RS: Sinodal, 2002. 
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GEISLER, Norman; BOCCHINO, Peter. Fundamentos Inabaláveis – Resposta aos Maiores 

Questionamentos Sobre a Fé Cristã. São Paulo: Vida, 2003. 

 

GEISLER, Norman L. Ética Cristã: Alternativas e Questões Contemporâneas. São Paulo: 

Vida Nova, 2003. 

 

GEISLER, Norman. Enciclopédia de Apologética – Repostas aos Críticos da Fé Cristã. Sã 

Paulo: Vida, 2004. 

 

HARE, John. Por Que Ser Bom? – Uma Reflexão Sobre a Filosofia Moral. São Paulo: Vida, 

2004. 

 

HORTON, Michael. A Lei da Perfeita Liberdade – A Ética Bíblica a Partir dos Dez 

Mandamentos. São Paulo: Cultura Cristã, 2003. 

 

KEELING, Michael. Fundamentos da Ética Cristã. São Paulo: ASTE, 2002. 

 

LUTZER, Erwin W. Quem é Você Para Julgar? Aprendendo a Distinguir Entre as verdades, 

as Meia-verdades e as Mentiras. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. 

 

MAXWELL, John C. Competências Pessoais que as Empresas Procuram: Seja o 

Profissional que Toda Equipe Deseja. São Paulo: Mundo Cristão, 2004. 

 

MAXWELL, John C. Ética é o Melhor Negócio: Ganhe Vantagem Competitiva Fazendo o 

que é Certo. São Paulo: Mundo Cristão, 2006. 

 

SWINDOLL, Charles. Liderança em Tempos de Crise: Como Neemias Motivou Seu Povo 

Para Alcançar uma Visão. São Paulo: Mundo Cristão, 2004. 

 

VIDAL, Marciano. Ética Teológica – Conceitos Fundamentais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 
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7º SEMESTRE: CIÊNCIA E RELIGIÃO 

 

EMENTA 

Estudo comparativo do relato bíblico sobre a origem e história da Terra e do homem com as 

teorias propostas pela ciência naturalista, analisando-se suas concordâncias e discordâncias, 

seus pontos fortes e fracos. 

 

OBJETIVOS 

 Analisar os principais modelos das origens do universo e da vida, na perspectiva das 

estruturas conceituais evolucionistas e criacionistas. 

 Compreender o fato de que a Ciência e Religião podem conviver harmoniosamente. 

 Desenvolver espírito crítico com a finalidade de analisar o discurso da ciência e 

compreender a abordagem criacionista sob a perspectiva científica. 

 

CONTEÚDO 

1. Ciência e Religião: Pontos de Concordância e Discordância 

2. Limitações da Ciência 

3. A Teoria Evolucionista. 

4. A Teoria Criacionista. 

5. As Leis da Termodinâmica. 

6. Origem da Diversidade Biológica. 

7. Evidencias de um Dilúvio Universal. 

8. Registro Fóssil. 

9. Duração dos Processos Geológicos. 

10. Você e Sua Origem. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AZEVEDO, Roberto Cesar de. A Origem Superior das Espécies. Engenheiro Coelho: 

UNASPRESS, 2003. 

 

AZEVEDO, Roberto Cesar de. Genoma: Passado, Presente e Futuro. Engenheiro Coelho: 

UNASPRESS, 2004. 
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BARBOUR, I.G., Quando a Ciência Encontra a Religião. Editora Cultrix – São Paulo, 

2004. 

 

BRAND, L. Fé Razão e História da Terra. Engenheiro Coelho, SP: UNASPRESS, 2005. 

 

BROOKE, J.H., Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge University 

Press – Cambridge, 1991. 

 

HOUGHTON, John. Deus Joga Dados? Um Esboço da História do Universo. São Paulo: 

Hagnos, 2004. 

 

MARINO, Raul Jr. A Religião do Cérebro: As Novas Descobertas da Neurociência a 

Respeito da Fé Humana. 3ª ed.. São Paulo: Gente, 2005. 

 

MORELAND, J. P. e REYNOLDS, John Mark, org. Criação e Evolução – 3 Pontos de 

Vista.São Paulo: Vida, 2006. 

 

PEARCEY, Nancy R. e THAXTON, Charles B. A Alma da Ciência: Fé Cristã e Filosofia 

Natural. São Paulo: Cultura Cristã, 2005 

. 

ROTH, Ariel. Origens: Relacionando a Ciência com a Bíblia. Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2003. 

 

THOMAS, J. D. Razão, Ciência e Fé: Compreendendo a Relação Entre os Fatos da Ciência e 

os Argumentos da Fé. São Paulo: Vida Cristã, 2003. 

 



246 

 

8º SEMESTRE: RELIGIOSIDADE E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 

 

EMENTA 

Estudo da fenomenologia religiosa e sua necessidade e aplicabilidade à vida pessoal e 

profissional. 

 

OBJETIVOS 

 Entender a religiosidade como um fenômeno humano inerente. 

 Compreender a importância da formação religiosa como um diferencial na vida 

pessoal e profissional. 

 Perceber a demanda por profissionais cujo perfil inclua a formação religiosa. 

 

CONTEÚDO 

1. Religião e Religiosidade. 

2. A Religiosidade nas Diferentes Culturas. 

3. Religiosidade e Ética. 

4. Religiosidade e Competência Profissional. 

5. Religiosidade e Relacionamento Intrapessoal e Interpessoal. 

6. Religiosidade e Responsabilidade Social: Solidariedade e Fé Cidadã. 

7. Religiosidade e Liderança.  

8. Religiosidade, Auto-estima e Motivação. 

9. Religiosidade e Visão de Futuro. 

10. Sua Vida Profissional e Deus. 
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9º SEMESTRE: RELIGIÃO, FAMÍLIA E SOCIEDADE 

 

EMENTA 

O fenômeno religioso em sua dimensão prática nas relações interpessoais, a família e na 

sociedade. 

 

OBJETIVOS 

 Compreender a importância da formação religiosa nas relações interpessoais. 

 Compreender a importância da formação religiosa na manutenção familiar. 

 Compreender a importância da formação religiosa na manutenção da cidadania. 

 

CONTEÚDO 

1. Aspectos culturais da religiosidade. 

2. O lar numa perspectiva cristã. 

3. Modelos familiares contemporâneos. 

4. As transformações sociais e a família. 

5. As diferenças individuais e as interações do casal. 

6. Resolução de conflitos familiares – uma visão sistêmica. 

7. A relação de pais e filhos na infância e da adolescência. 

8. A família e o cuidados com os idosos. 

9. Netos – os filhos dos filhos. 
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