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INTRODUÇÃO 

Um olhar criterioso sobre a história da humanidade, desde as teorias que remontam 

às primeiras civilizações aos conturbados episódios do início do século XXI, permite-nos a 

seguinte constatação: algumas instituições exerceram e vêm exercendo importante papel 

para a fomentação do “progresso humano” nas variadas combinações de tempo e espaço 

experimentadas no decorrer do processo histórico. Mesmo que as revoluções modernistas 

tenham instituído novos referenciais práticos e ideológicos que delinearam novas formas e 

margens de atuação, instituições como a Família, a Religião e o Estado continuam a 

constituir as três grandes instâncias de apropriação do poder, seja em suas dimensões 

políticas, sociais ou econômicas. 

Contudo, a ascensão dessas instituições como agentes apropriadores de poder e, aí 

destacando os processos desencadeados a partir do surgimento e consolidação do Estado 

Moderno, não se fez possível sem que estes pudessem influir na “formação” dos indivíduos 

que representam, organizam ou mesmo de que dependem sua própria existência. O Estado, 

dessa forma, passa a perceber na promoção do ensino público um importante instrumento 

de controle social e propagação de seus valores, tais como a cidadania, a solidariedade, o 

patriotismo etc. Porém, a inserção do Estado no campo educacional não foi possível sem 

que conflitos fossem gerados, principalmente com as representações religiosas que, 

tradicionalmente monopolizavam esse serviço. 

 Porém, ainda existem situações em que o Estado, a Família e a Religião ainda 

operam em um único sentido na formação de indivíduos. Em geral, tratam-se de instituições 

religiosas que se comprometem a gerir um sistema de ensino pautado nos ideais 

compartilhados pelas famílias que constituem a comunidade confessional, porém, com o 

cuidado de seguir os parâmetros básicos instituídos pelo Estado. 

 Em nosso país, a história da educação sempre esteve ligada, em maior ou menor 

grau, às instituições religiosas. Desde as incursões dos jesuítas, o aparato educacional 

brasileiro sempre contou com os trabalhos ministrados pelas igrejas, não só católicas, mas 
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também de instituições protestantes e, em menor proporção, de instituições não-cristãs. Em 

uma escala local, mesmo no antigo São Pedro de Uberabinha, que mais tarde tornou-se a 

imponente Uberlândia, existem evidências de que as lideranças religiosas desempenharam 

papéis fundamentais para a consolidação de um aparelho de ensino público naquela cidade. 

Contudo, qual a história do ensino confessional em Uberlândia? Qual o papel 

desempenhado por ele em nossa sociedade? Quais os motivos que estimulam 

determinadas instituições a promoverem seu próprio sistema de ensino? Como as 

instituições religiosas operam na escola a sua própria filosofia educativa, paralelamente à 

oferecida pelo Estado? Existem especificidades relevantes entre a prática educativa 

confessional e a prática laica? Em que sentido? Quais as conseqüências desse processo na 

formação social e política dos educandos? 

 O presente artigo busca promover uma discussão que compreenda as indagações 

acima, trazendo subsídios teóricos e práticos que referenciem a análise contida nesse 

estudo. Após a exposição das bases metodológicas empregadas, a preocupação passa a 

ser com a trajetória histórica do ensino confessional em Uberlândia, resgatando o contexto 

sócio-político que convergiu com seu surgimento e consolidação nessa cidade, ainda no 

século XIX. Em seguida, passemos à discussão sobre o entendimento da prática educativa 

no contexto religioso. Logo após, faremos uma breve caracterização dos sistemas de ensino 

confessional adventista e batista, bem como uma breve análise dos principais aspectos do 

ensino de geografia aí ministrado. 

METODOLOGIA 

 O ensino confessional, devido à uma série de especificidades, não deve, em 

momento algum, ser objeto de qualquer investigação sem que esta esteja comprometida 

com a consideração dos ideais que o caracterizam. Os dogmas de cada Igreja, a hierarquia 

estabelecida, as tradições e rituais compartilhadas pela comunidade etc., são aspectos 

importantes para qualquer proposta investigativa que busque seu entendimento. 

A partir desse referencial, procuramos desenvolver o presente estudo sempre 

privilegiando a busca pela constatação e desvendamento dos princípios, valores, crenças e 

práticas presentes em cada uma das religiões que deram origem aos sistemas de ensino 

estudados. Em nosso caso, foram selecionados o Colégio Batista Mineiro – CBM -, e no 

Centro Educacional Adventista de Uberlândia – CEAU -. 

O estágio supervisionado realizado no CBM durante o primeiro semestre de 2002 

balizou várias das informações referentes à prática escolar aqui disponíveis. Por outro lado, 

as visitas aos cultos e entrevistas com fiéis e autoridades religiosas de ambas instituições 
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subsidiaram um grande acervo de informações quanto aos aspectos relacionados ao 

cotidiano das Igrejas. 

Dessa forma, a busca por instrumentos que nos possibilitassem as indicações contidas 

nesse artigo só foi alcançada após o término das atividades propostas. Nesse sentido, 

seguem abaixo uma relação com as principais atividades desenvolvidas no decorrer da 

pesquisa: 

- visitas técnicas aos estabelecimentos de ensino selecionados, o que possibilitou o 

acompanhamento das aulas e uma breve inserção no cotidiano das escolas; 

- consulta aos documentos oficiais e os das próprias escolas, que referenciam o 

direcionamento dos esforços presentes inerentes aos sistemas (projetos 

pedagógicos, planos anuais da disciplina, declarações, tratados educacionais e 

filosóficos); 

- visitas aos cultos religiosos e participação nos encontros dominicais de 

evangelização; 

- análise de livros didáticos adotados em cada uma das escolas; 

- entrevistas com professores e demais autoridades pedagógicas e religiosas 

(pastores, por exemplo); 

A partir das informações obtidas após as atividades acima relacionadas, foi possível 

a elaboração de uma metodologia de análise de sistemas de ensino, especialmente 

daqueles ditos “confessionais”. Tal metodologia baseia-se nas chamadas “esferas de 

análise”. Na verdade, cada uma dessas esferas corresponde a uma etapa ligada à 

idealização, regulamentação, implantação etc. de determinado sistema de ensino. 

O primeiro passo para o entendimento dos sistemas de ensino confessional deve 

privilegiar o resgate das motivações que envolveram a comunidade religiosa em optar, ou 

simplesmente validar, seu próprio sistema de ensino. Geralmente, os ideais adotados na 

escola confessional aproximam-se muito dos valores, princípios e conceitos compartilhados 

por sua comunidade de origem. Em alguns casos, até mesmo suas próprias crenças 

passam a desempenhar um papel de destaque nesse contexto. Outro ponto que nos chama 

a atenção neste aspecto são os objetivos instituídos em cada um desses projetos. O 

referencial filosófico que subsidia a intenção desses sistemas devem-se, em última análise, 

de estudos das escrituras sagradas, tanto do antigo quanto do novo testamento3. 
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equivalente aos livros que compõe a própria bíblia. 
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 O segundo passo para análise constitui-se da investigação dos instrumentos de 

regulamentação apropriados por estas escolas. Tal regulamentação, por sua vez, deve 

corresponder aos anseios da intencionalidade do sistema, aí refletindo sua fundamentação 

filosófica, política, científica, cultural, pedagógica etc., desde que respeitem as exigências 

mínimas instituídas pelo Estado. Em outras palavras, trata-se de uma análise das diretrizes 

que referenciam a construção da estrutura que condiciona o processo de ensino / 

aprendizagem. 

 Quanto ao terceiro passo, que refere-se à aplicabilidade, trata-se de uma avaliação 

acerca do nível de comprometimento da prática pedagógica com os parâmetros instituídos 

nas esferas da intencionalidade e da formulação. Trata-se também da própria capacidade, 

técnica e / ou intelectual, de se aplicá-las no cotidiano daquela escola. Insere-se também 

nessa análise as particularidades e especificidades geradas desde os procedimentos 

administrativos ao pedagógico, bem como dos processo daí desencadeados. O quadro 

abaixo sintetiza a proposta metodológica das esferas de análise. 

Quadro 1: 

METODOLOGIA DAS ESFERAS DE ANÁLISE 

Intencionalidade Formulação Aplicabilidade 

Motivações Projetos Nível de comprometimento 

e capacitação 

 

Ideais 

 

Normatização 

 

Objetivos 

 

Referencial filosófico 

Referencial legal 

 

Processos desencadeados

 

Breve trajetória do Ensino Confessional em Uberlândia 

As instituições religiosas sempre desempenharam um papel relevante na construção 

e consolidação de um sistema educacional público no decorrer da história uberlandense. A 

obra lançada por Tito Teixeira, Bandeirantes e Pioneiros do Brasil Central – história da 

criação do município de Uberlândia, nos fornece importantes subsídios para o entendimento 

da contribuição da dimensão religiosa no desenvolvimento dessa cidade, desde os períodos 

da formação do Povoado dos Carrejo até a data em que foi publicado, no início dos anos 

1970. 
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Indiretamente, a Igreja esteve presente até mesmo quando da primeira escola de 

alfabetização da história Uberlândia, que veio pela iniciativa de um professor formado no 

colégio dos missionários catequistas da confraria de São Bento do Tamanduá (oeste de 

Minas Gerais, região ocupada pelos municípios de Formiga, Campo Belo e Itapecerica), o 

Sr. Felisberto Alves Carrejo. 

Segundo Teixeira (1970), a necessidade de se oferecer aos jovens daquela região 

uma oportunidade para se instruírem estimularam Felisberto Carrejo a instalar, em 1835, o 

primeiro estabelecimento de ensino, em sua própria residência – fazenda da Tenda -, onde 

“por falta de livros escolares o professor organizava a ‘carta-de-mão’, manuscrito das 

primeiras lições, que eram dadas aos alunos com o indispensável ‘pega-mão’, para que o 

suor dos dedos não estragasse a carta manuscrita pelo mestre”. (Teixeira, 1970, p21) 

Um dos primeiros frutos dos esforços de Carrejo, relatados em tom de mais puro 

romantismo por Teixeira, foi o fato de que essa primeira instrução possibilitou que seu 

próprio filho, José Martins Carrejo, fosse admitido junto aos seminaristas de Goiás. Além do 

projeto de Carrejo em ordenar um de seus filhos a ser o primeiro vigário da comunidade, 

também era de seu interesse em fundar uma capela para o atendimento daquela 

“freguesia”, visto que cada vez mais buscava-se na sua liderança a resposta para as 

dificuldades enfrentadas pela sociedade. 

Assim, Felisberto Carrejo atuou como um dos procuradores da construção da 

primeira capela, fundada em 1853. Nessa oportunidade, seu filho realizou o antigo sonho de 

seu pai, tornando-se o primeiro vigário da cidade. Exerceu, no decorrer dos dez anos 

seguintes, as funções de administrador, zelador e provedor da Capela de Nossa Senhora do 

Carmo e São Sebastião, do então São Pedro de Uberabinha. 

O entendimento do papel de liderança religiosa desempenhado por Felisberto 

Carrejo naquele momento nos permite constatar o quanto esse prestígio influenciava ou 

projetava sua importância no ceio daquela comunidade. A religião, nesse sentido, foi 

transformada em um instrumento de liderança de Carrejo frente aquela comunidade que 

dava seus primeiros passos. 

Paralelamente à saída formal de Carrejo das atividades da igreja, foi fundada a 

primeira escola pública provincial do distrito, com sede no arraial, na praça da matriz, no 

sobrado construído pelo professor nomeado Antônio Maximiano Ferreira Pinto – por alcunha 

Pintão -, tendo como auxiliar sua esposa D. Honorata Cândida de Paiva Pinto (Teixeira, 

1970, p30). 

Contudo, o primeiro estabelecimento de ensino diretamente ligado à uma instituição 

religiosa surgiu em 1913. Instalado na Avenida Afonso Pena, o Colégio São José foi 
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fundado pela Irmã Maria Marcelina. Depois, seguiram-se a fundação do Colégio Nossa 

Senhora (1932), pelas Irmãs de Jesus Crucificado e, posteriormente, o Instituto Teresa 

Valsé (1959), que teve no Padre Mário Forestan o inspirador maior da criação dessa escola, 

dirigido pelas filhas de Maria Auxiliadora. 

Dentre as instituições protestantes, o Centro Educacional Adventista de Uberlândia – 

CEAU, destaca-se como o mais antigo, com fundação em 1978. No final da década de 

1990, foi fundado pelas lideranças da Igreja Batista o Colégio Batista Mineiro. 

 Nos próximos itens, caracterizaremos cada um desses sistemas de ensino 

protestantes utilizando como referencial a metodologia das esferas de análise. Contudo, 

entendemos que intenção, formulação e aplicação são aspectos inter-relacionados e 

indissociáveis na prática, o que não nos permite uma análise compartimentada do nosso 

objeto de estudo. Antes, contudo, realizaremos uma breve discussão a respeito da 

importância da educação para a manutenção ou superação das relações de poder, bem 

como da contribuição da religião, ou de suas instituições, neste contexto. 

Educação e poder no contexto religioso 

No início do século passado, Max Weber, ao refletir sobre as relações políticas 

modernas, apontou-nos três fundamentos que operam na legitimação da dominação entre 

indivíduos / instituições: o poder tradicional, o poder legalista e o poder carismático. 

O primeiro – o poder tradicional -, legitima-se a partir da “autoridade do ‘passado 

eterno’, isto é, dos costumes santificados pela validez imemorial e pelo hábito, enraizados 

nos homens, de respeitá-los”. O segundo – chamado aqui poder legalista -, funda-se “em 

razão da crença na validez de um estatuto legal e de uma ‘competência positiva’, fundada 

em regras racionalmente estabelecidas ou, em outros termos, a autoridade fundada na 

obediência, que reconhece obrigações conformes ao estatuto estabelecido”. Por fim, Weber 

expõe o poder carismático, “que se funda em dons pessoais e extraordinários de um 

indivíduo”, onde a obediência não vem por um costume ou por força de um aparato jurídico, 

mas sim pela força da fé. 

O que está implícito à exposição da teoria weberiana, porém, é a apreensão de que 

todo poder precede uma relação e um instrumento. Ora, indivíduos e / ou instituições 

somente detém algum tipo de poder se, de alguma forma, exercem algum tipo de 

dominação sobre algo ou alguém. Nesse sentido, tal dominação dar-se-á somente quando o 

agende dominador apropria-se com eficácia dos instrumentos de dominação. Dessa forma, 

tais instrumentos lhe conferem legitimidade em sua relação com o dominado. 

Na proposta de Weber, tais instrumentos podem ser identificados a partir de cada um 

dos fundamentos de obediência. A manutenção de conceitos, princípios e valores com 
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vistas aos interesses ligados à conservação das estruturas sociais, no caso do poder 

tradicional; a imposição de um sistema ou aparato jurídico de controle fundamentalmente 

social e político, baseado no monopólio da violência e da defesa da propriedade privada, 

que sustenta o poder legalista; a capacidade de persuasão e envolvimento do carismático, 

que lhe confere a conquista de corações e mentes e o direcionamento de suas forças aos 

interesses pessoais ou de uma coletividade. 

Contudo, o conhecimento, enquanto saber político, exerce um duplo papel na lógica 

das relações de poder. Hora, volta-se à manutenção do chamado status quo. Em outros 

momentos, direciona-se ao apelo pela superação da ordem estabelecida pelos detentores 

do poder. Dessa forma, o saber político, em última análise, pode convergir numa 

reestruturação do equilíbrio das forças que operam nas dimensões espaciais e temporais. 

Mas a escola não é apenas uma instituição indispensável para a 

reprodução do sistema. Ela é também um instrumento de libertação. 

Ela contribui, em maior ou menor escala, dependendo de suas 

especificidades – para aprimorar ou expandir a cidadania, para 

desenvolver o raciocínio, a criatividade e o pensamento crítico das 

pessoas, sem os quais não se constrói qualquer projeto de 

libertação, individual ou coletivo. (Vesentini, 1999, p16) 

O que se percebe, porém, é que o conhecimento constitui-se como um dos poucos 

instrumentos, ou senão o único, que pode conferir ao indivíduo a consciência de dominação 

que opera em sua vida social. A partir de tal consciência, o indivíduo poderá encontrar 

subsídios para a superação da ordem estabelecida, se for o caso. 

Além deste (o Estado) só existe outra organização suficientemente 

interessada em formar as mentalidades dos jovens que a leva a ter 

uma participação importante na educação: a Igreja. (Russel, 1982, 

p12) 

Na perspectiva da constatação de Russel, não é difícil constatar o porque da opção 

do Estado e de instituições religiosas em promover seus próprios sistemas de ensino. O 

aparato educacional vem contribuindo, desde a Idade Média – no caso da Igreja -, e desde 

as revoluções modernistas – no caso do Estado, para a reprodução de seu papel dominador 

na lógica das relações de poder, geração após geração. Vale lembrar, contudo, que as 

aspirações e objetivos desses projetos, principalmente os confessionais, vêm se mostrando 

compatíveis às necessidades dessas instituições, em acordo com o contexto histórico, 

político e social que atravessam. 
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 Tanto o Estado laico quanto as instituições religiosas perceberam no sistema escolar 

a possibilidade de instrumentalizar a reprodução de seus conceitos, valores, princípios às 

necessidades inerentes ao modelo cidadão. Desse modo, vem sustentando-se a 

importância dessas instituições no imaginário social nos últimos séculos. Weber, ao 

identificar as motivações que balizam a obediência do dominado, faz questão de apontá-las 

a partir da proposta laica, de um lado, e da proposta confessional, de outro: 

(...) na realidade concreta, a obediência dos súditos é condicionada 

por motivos extremamente poderosos, ditados pelo medo ou pela 

esperança – seja pelo medo de uma vingança das potências 

mágicas ou pelos detentores do poder, seja a esperança de uma 

recompensa nesta terra ou em outro mundo. (Weber, 1904, p58) 

É exatamente em referência às propostas de ensino confessional que 

direcionaremos as próximas reflexões, expostas no próximo capítulo. 

Caracterização dos Sistemas Educacionais Adventista e Batista 

Reconhecer as bases da intencionalidade do pensamento educacional adventista, 

por um lado, e batista, de outro, que aqui serão expostos, requer, antes de tudo, que 

debrucemo-nos sobre os preceitos que regem a filosofia religiosa de suas respectivas 

instituições originais. Neste momento, a discussão que se faz é justamente em relação aos 

valores e princípios que referenciam a doutrina de cada uma delas, a fim de que tal 

investigação nos possibilite a compreensão de seus propósitos educacionais e, mais 

adiante, compreender o papel desempenhado pela disciplina geográfica neste contexto. 

Nascida nos Estados Unidos em meados do século XIX e presente no Brasil desde o 

final do referido século, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio de seus líderes, 

geralmente sacerdotes, sempre se preocupou em oferecer a seus fiéis a alternativa de um 

ensino pautado nos princípios e valores compartilhados por sua comunidade. Tal iniciativa 

se deu, historicamente, após uma alteração na política educacional americana que instituiu 

o fim do ensino de caráter religioso em suas escolas públicas, ainda no século XIX. 

Dessa forma, a instituição adventista decidiu oferecer aos seus fiéis a possibilidade 

de formação de seus jovens, em sintonia com os preceitos da religião. Essa medida 

representava um contraponto ao racionalismo científico que então consolidava-se no 

currículo das escolas americanas. Tal processo era influenciado, sobretudo, pela 

propagação das teorias darwinistas da evolução das espécies, da origem do universo e do 

surgimento do homem. Em suma, um caso clássico de oposição entre crença e razão, 

religião e ciência, evidenciando um conflito de interesses entre o Estado e a Igreja, nesse 

caso, a adventista. 
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Na verdade, trata-se de um processo semelhante à atual proposta de reformulação 

do currículo escolar das escolas inglesas e galesas. Conforme noticiou a revista ISTO É n. 

1794, (25 de fevereiro de 2004), a campanha liderada pela Sociedade Secular Nacional, 

prevê a inclusão do estudo das correntes filosóficas que descartam o “fenômeno divino”, 

como o ateísmo, o ceticismo e o agnosticismo. A proposta causou diferentes reações entre 

as lideranças religiosas de duas das mais importantes instituições religiosas do Reino Unido. 

Segundo declarações do Conselho Muçulmano Britânico, tal medida torna-se 

desnecessária, pois o “ateísmo já faz parte do currículo escolar e, portanto, não faria sentido 

haver uma reforma para incluir o tema”. Para o representante da Igreja Anglicana da 

Inglaterra, o cônego John Hall, é importante não só que se discuta outras propostas além do 

cristianismo nas aulas de Ensino Religioso, mas que também se promova o reconhecimento 

pela opção de algumas pessoas em não acreditar em Deus. Porém, o que se observa é que, 

apesar de uma certa tolerância dessas instituições em acolher o estudo do ateísmo em sala 

de aula, a proposta foi categoricamente reprovada por representantes do Partido 

Conservador do Reino Unido. Ann Widdecombe, um desses políticos, considera que a 

implementação desse modelo, constituiria uma “traição às crianças”. 

Os batistas, por sua vez, apesar da origem inglesa, encontraram em solo norte-

americano do início do século XVII um ambiente propício à consolidação de sua Igreja. 

Sobretudo, as dificuldades enfrentadas com a perseguição da Igreja Anglicana, oficial da 

Coroa Inglesa, motivaram tal processo. Contudo, somente em fins do século XIX foram 

fundadas as primeiras organizações batistas no Brasil. Nota-se, nesse aspecto, uma nítida 

correspondência histórica com as datas da chegada e consolidação dos adventistas no país. 

Logo as preocupações com as atividades educativas fizeram parte das políticas 

desenvolvidas por suas lideranças. Apesar das primeiras ações serem direcionadas à outros 

campos da educação (religiosa, teológica e seminarista), não tardou para que os primeiros 

colégios batistas surgissem em nosso país. Como informa a Convenção Batista Brasileira, o 

primeiro colégio a “vingar” foi o Colégio Taylor Egídio, em Salvador – BA. Tal colégio existe 

ainda hoje, porém, localizando-se na cidade baiana de Jaguaquara, desde 1922. Um dos 

principais objetivos dos batistas quando da inauguração de seu sistema de ensino era “criar 

uma escola com capacidade para exercer influência sobre a sociedade brasileira”. 

 Passemos, agora, à investigação das raízes das crenças que sustentam a lógica 

religiosa dessas igrejas cristãs. 

Nesse sentido, o que é mais importante para o cristianismo? Tal questionamento, 

aparentemente um tanto quanto ingênuo, é sugerido aqui com a intenção de conhecer o que 

é posto em primeiro plano “para” ou “por” seus fiéis, tanto na sua conduta religiosa, mas 

também política, social e, por conseguinte, pedagógica. 
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Ora, assim como na maioria das religiões, o bem mais precioso a ser cultivado pelo 

indivíduo cristão é a própria vida. Tanto no adventismo quanto na doutrina batista, essa 

“dádiva de Deus” não é tratada de forma diferente. A vida é a chave, o ponto de partida, o 

fundamento de toda a comunidade e que permite aos homens uma individualidade face a 

um universo infinito, criado pelo próprio Deus. 

Porém, um olhar mais cuidadoso sobre o preciosismo com que a vida é tratada no 

cristianismo, certamente evidenciará uma importante conclusão: o aspecto ou o estágio da 

vida a ser adotado como de “primeira ordem” na conduta e nos planos cristãos não está, de 

forma alguma, presente na vida cotidiana, na qual se trabalha, estuda, se participa política 

ou socialmente. O grande valor dado refere-se à vida do pós-túmulo, tal como o platonismo 

lançou as sementes primordiais. O que se deve buscar não é, em momento algum, 

realizações que digam respeito apenas à vida mundana, mas sim, que sejam pertinentes 

também à possibilidade da vida eterna. Assim, a busca pela redenção é um dos objetivos 

que devem ser perseguidos por todo os fiéis. A vida mundana não passa de um simples 

instrumento para o ingresso na vida eterna. 

Cristo e seu amor pela humanidade se assumem, ou são assumidos, como uma das 

personagens mais importantes para a doutrina do advento e para a doutrina batista. É por 

meio de sua vida “perfeita” e de sua misericórdia para com os homens, que estes têm a 

oportunidade de uma nova aliança com seu Deus. A remissão ou perdão dos pecados só é 

possível pelo sangue do Cristo. 

Passemos, agora, à apresentação de outro elemento indispensável à filosofia da 

redenção cristã. Nada teria sentido ou seria incorporado pela conduta religiosa, social, 

política e, em alguns casos até mesmo científica, se cada um desses indivíduos, cristãos, 

não interiorizassem em sua “vida mundana” a crença nas alianças e promessas divinas, 

materializadas nos escritos do antigo e novo testamento e, no caso dos adventistas, nos 

escritos proféticos de Ellen G. White, bem como nas palestras e conselhos dos líderes 

religiosos (sacerdotes) escolhidos por Deus. O que seria da redenção sem uma crença em 

sua possibilidade? O que seria da crença sem a fé? 

Nessa linha de raciocínio, é oportuno constatar que nenhuma instituição religiosa - 

sobretudo as cristãs, mas também as islâmicas, as budistas e qualquer outra que aspire 

fundamentalmente o ingresso na vida eterna -; dificilmente obteria êxito se faltassem a seus 

fiéis a fé em uma redenção que lhes dêem o direito de usufruir daquilo que lhe é de mais 

valioso: a vida ao lado de seu Deus, quando, enfim, alcançariam o equilíbrio físico, mental e 

espiritual: a perfeição original, como habitualmente é mencionado pelos adventistas. Nem 

mesmo o pecado teria alguma importância na vida dos fiéis caso estes não interiorizassem a 
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fé4. Este “esquema” constitui-se a base ou equilíbrio de toda a instituição religiosa, inclusive 

a adventista e a batista. 

Antes de mais nada, (o cristianismo) sabe que é todo indiferente que 

uma coisa seja verdadeira em si, mas que é da maior importância 

que ela seja tomada como verdadeira (...). Se, por exemplo, existe 

felicidade em alguém julgar-se livre do pecado, não será necessário, 

como condição prévia, que o homem seja pecador, o essencial é 

que se sinta pecador. (NIETZSCHE, 2002. p. 56) 

É nesse contexto, permeado de valores e princípios, que surge a intenção de 

promoção de instrumentos que garantam a interiorização e perseverança desses conceitos 

na comunidade confessional. Em cada uma das instituições, é assumida uma linha própria 

para tal instrumentalização. Nota-se, freqüentemente, que instituições distintas adotam 

processos semelhantes: encontros periódicos, eventos comemorativos, movimentos 

direcionados a um público alvo na própria instituição (encontros dominicais, por exemplo) 

etc. No entanto, um dos instrumentos que se mostram mais úteis nesse objetivo é, sem 

dúvida alguma, a oportunidade de promoção de um sistema de ensino direcionado aos 

ideais institucionalizados, que seja fiel à doutrina e às tradições compartilhadas pela 

comunidade. 

Para tanto, é necessário que tais instituições formulem esses ideais de forma a 

possibilitar um referencial teórico que, ao constituir-se a partir daquela intencionalidade, 

referencie a estrutura prática do processo pedagógico. As diretrizes que compõe os 

sistemas adventista e batista de educação podem ser discutidas a partir de suas filosofias 

educativas. Esses documentos são encontrados, inclusive, nos próprios sites de divulgação 

dessas escolas. 

No caso do Sistema Educacional Adventista – SEA, é notável a influência da 

profetiza americana Ellen G. White. A própria “filosofia educacional adventista”, instrumento 

de inspiração dos professores que atuam nessas escolas, deve-se em grande medida a 

seus ensinamentos, encontrados em um verdadeiro livro-tratado sobre o tema, intitulado 

“Educação”, escrito no final do século XIX. Na referida oportunidade, White define que 

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 

                                                 
4 Existem alguns “pecados” contra Deus e sua Igreja que se confundem com crimes praticados contra 
o Estado: o homicídio, o roubo, o adultério etc. Porém, o que procuramos ressaltar é que, quando 
falta a fé no indivíduo, o erro se operará não contra um Deus e sua Igreja (pecado), mas sim contra o 
Estado e suas organizações (crime). 
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físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do 

serviço neste mundo, e para aquela alegria mais elevada por um 

mais dilatado serviço no mundo vindouro. (White, 1977, p13) 

Nota-se, a partir da afirmativa de White, a importância dada à busca pela redenção 

no contexto educacional adventista. A integração desse valor religioso no processo 

pedagógico é tomado como de uma importância fundamental para a sua própria validade. 

Daí a preocupação em resgatar a “faculdade espiritual” ao trabalho pedagógico, o que é 

visto pelos profissionais da educação adventista como um dos diferenciais positivos frente a 

outros sistemas, sobretudo aqueles laicos. 

Existem outros documentos que exercem uma influência muito forte no SEA, e que 

são claramente inspirados nas obras de White. São eles “os dez conceitos fundamentais da 

filosofia educacional adventista” e a “Declaração da Filosofia Educacional Adventista”. 

Os “10 conceitos fundamentais” tratam, basicamente, da instituição de um modelo de 

ensino referenciado nos valores cristãos para a formação dos estudantes. A bíblia é 

garantida como “a base e o ponto de referência nas atividades educativas”, o que, em última 

análise, os preparam “para uma educação contínua com Deus na eternidade”. A 

preocupação com a interdisciplinaridade e com a atuação conjunta dos vários agentes do 

processo de ensino / aprendizagem fazem parte das aspirações contidas no documento. 

A Declaração da Filosofia Educacional Adventista, elaborada durante a Primeira 

Conferência Internacional de Filosofia Educacional Adventista, organizada pelo 

Departamento de Educação da Associação Geral e realizada na Andrews University 

(Estados Unidos, 2001), consiste em um instrumento de “orientação para as instituições 

educacionais adventistas do mundo inteiro”, como afirma o Sistema de Notícias da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia - IASD. Em vários pontos, esse documento, é explícita a 

preocupação em direcionar o SEA à restauração do homem à imagem (e relação com) de 

Deus, além de possibilitar aos estudantes a oportunidade “de confiar suas vidas a Ele 

mediante conversão, batismo e o desejo sincero de fazer a vontade de Deus em cada 

aspecto da sua vida”. Igualmente, devem ser objetivos do SEA, promover no aluno do 

ensino fundamental a competência na comunicação, um desenvolvimento emocional 

apropriado às suas relações sociais, à importância de seguir os princípios de uma vida 

saudável e à dignidade do trabalho. 

Isso tudo reforça a necessidade de se inculcar em seus alunos a idéia de que a “vida 

mundana” não deve ser mais do que um instrumento para se alcançar a “vida eterna”, o que 

reforça o princípio da redenção na comunidade, já discutido anteriormente. 
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 Outro aspecto destacado na formulação dessas diretrizes diz respeito à relação 

religião / ciência. Tais documentos deixam claro que o ponto de vista principal para a 

discussão nas áreas de estudo que estabelecem concepções conflituosas deve sempre 

privilegiar a verdade religiosa, o que reflete no conteúdo encontrado nos livros didáticos 

adotados pelos professores do SEA. Assim, evidencia-se a preocupação em promover 

ensinamentos que induzam os alunos a buscarem a “verdade pela fé”, numa tentativa de 

que esta torne-se um instrumento de legitimação ou refutação das respostas encontradas ao 

longo de suas vidas. 

 Uma outra característica relevante é a existência das disciplinas Educação Para a 

Vida – comumente conhecida como EPV -, e o Ensino Religioso. São oferecidas a todos os 

alunos matriculados no CEAU, independente de sua opção religiosa, inclusive com 

possibilidade de reprovação. Tais disciplinas são adotadas como um dos principais 

diferenciais da educação adventista, pois compreende, juntamente com o Ensino Religioso, 

uma das bases da formação espiritual dos alunos. 

 Baseando-se nos relatos acima, é evidente que Igreja e escola adventistas são 

instituições indissociáveis. É comum ouvir de suas lideranças que a escola só existe devido 

à Igreja, pensamento que é bastante difundido por toda a comunidade adventista. 

Certamente, essa concepção justifica-se pela necessidade de se delimitar a autonomia da 

escola e priorizar os interesses da Igreja, quando for o caso. 

 O Centro Educacional Adventista de Uberlândia é gerenciado por um conselho 

escolar, constituído por lideranças religiosas e membros da própria comunidade adventista. 

Internamente, é dirigido por uma diretoria financeira, contando também com os 

coordenadores pedagógicos, disciplinares e com professores. É indispensável que todos os 

funcionários que atuam na área pedagógica , administrativa ou de apoio geral, bem como os 

professores em geral, compartilhem a fé adventista. 

 A filosofia educativa batista, por sua vez, assemelha-se em vários aspectos à 

adventista. A preocupação com o aperfeiçoamento das faculdades mental / cultural, física e 

espiritual assume uma posição de destaque, assim como no SEA. 

 Contudo, existem alguns pontos importantíssimos que diferenciam o SEB do SEA. 

Dentre os conceitos fundamentais apresentados, a filosofia educativa que referencia o SEB 

afirma que “os objetivos centrais da educação se resumem em desenvolver as habilidades 

do aluno, facilitar a sua inserção na sociedade, prepará-lo para a vida individualmente ou em 

grupo”. Tal afirmativa, bem como em todo o documento, não nos revela em nenhum 

momento a preocupação em instrumentalizar a busca pela redenção do indivíduo ou da 

comunidade confessional, tal como está presente nos documentos adventistas ou ainda nas 

propostas apresentadas por White. 
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 Quanto à relação religião / ciência, o SEB apresenta-se muito mais “flexível” à sua 

incorporação nos objetivos da filosofia educativa e da formação educacional dos alunos. Em 

certo momento, afirma-se inclusive que o aluno batista deva “saber lidar com tecnologias e 

instrumentos de informação, para situar-se no mundo pós-moderno”, o que não é 

mencionado nas diretrizes do SEA. 

 Apesar de comprometer-se com os valores cristãos – trabalho, honestidade, 

responsabilidade, liberdade, amor, justiça e a pessoa humana -, a filosofia educativa batista 

está longe de aliar seus esforços à uma missão doutrinária. O bem-estar “mundano”, a partir 

da inserção social do aluno na realidade social em que ele se encontra, tem uma 

importância mais nobre no SEB, o que privilegia, de certa fora, o saber técnico ou científico 

frente à busca da “verdade pela fé”. 

 Contudo, de nada valeria toda a formulação desses conceitos e propostas se, no 

momento de sua aplicação, não houvesse um comprometimento com seu conteúdo e nem 

tampouco capacidade para exercê-los. 

 No SEA, o comprometimento com esses princípios e referenciais mostra-se bastante 

difundido. A seguir, relacionamos algumas das tentativas das lideranças pedagógicas em 

aplicar na formação de seus alunos os princípios instituídos a partir da intencionalidade e 

formulação do SEA: 

- autonomia na elaboração do livro didático, em que a Casa Publicadora Brasileira, 

uma editora adventista, é responsável, atualmente, pelos livros didáticos que, 

preferencialmente, serão adotados em sala de aula pelos professores; 

- um momento de reflexão de temas bíblicos, onde, diariamente, o professor é 

responsável em promover com seus alunos no início da primeira aula; 

- reuniões na capela, onde, semanalmente, os alunos são envolvidos em atividades 

que muito se assemelham aos cultos da própria igreja. 

O SEB, contudo, lança mão de outros tipos de “ferramentas” para conseguir prestar 

um serviço que atenda as aspirações de sua intencionalidade e aplicabilidade. Isto 

converge, em última análise, em um compromisso com a “qualidade”, entendida como uma 

preparação destes alunos para os “desafios sociais”que, em grande medida, devem-se à 

sua inserção no mercado de trabalho ou ao ingresso no ensino superior. Estes referenciais 

acabam por gerar um custo financeiro bastante elevado, principalmente se comparados com 

os preços cobrados pela escola adventista, por exemplo. 

O ensino de Geografia nas escolas confessionais 
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 Conforme apresentado anteriormente, todo sistema de ensino pode ser analisado a 

partir de pelo menos três esferas: a intencionalidade, a formulação e a aplicabilidade. Neste 

sentido, pode-se constatar que a forma como determinada disciplina é trabalhada no 

ambiente escolar corresponde, em maior ou menor grau, aos referenciais adotados a partir 

da intencionalidade e formulação do sistema de ensino, bem como do grau de 

comprometimento e capacidade técnica e intelectual dos profissionais que atuam na escola 

em aplicá-los. 

 Dessa forma, a geografia, como disciplina instituída tanto no SEA como no SEB, 

deverá apresentar características diferentes pois, como discutido no item anterior, várias são 

as especificidades que caracterizam seu ensino nos referidos sistemas. Assim, passemos à 

exposição dos principais aspectos que caracterizam o ensino dessa disciplina nessas 

instituições, bem como sua contribuição para a formação do aluno. 

O ensino de Geografia no SEA 

 Ao se realizar uma análise acerca do ensino de Geografia oferecido no SEA, 

observa-se no livro didático adotado como um dos instrumentos pedagógicos mais 

significativos do processo de ensino / aprendizagem desenvolvido naquela escola. A 

coleção “Geografia: Interagindo no Espaço Geográfico, de Eglom de Azevedo & Roberto 

Ruiz Gomes, produzida pela editora adventista Casa Publicadora Brasileira, tem sido 

utilizada nos últimos anos pelos professores de Geografia que atuam no ensino fundamental 

do CEAU. 

 Após a leitura dos exemplares fornecidos, pode-se identificar a preocupação dos 

autores em difundir no ambiente escolar, sempre que possível, as teorias religiosas 

tradicionalmente compartilhadas pela comunidade adventista / cristã. As teorias religiosas, 

geralmente, são utilizadas apenas em situações onde os livros bíblicos fornecem subsídios 

para tal e / ou quando os argumentos científicos, de alguma forma, contradizem as 

explicações baseadas na fé. 

  Nos casos verificados, os autores sempre buscam uma correlação entre teorias 

científicas com as religiosas, utilizando-se em todos os casos passagens bíblicas para 

sustentarem tal explicação. A seguir, apresentamos alguns dos temas que sofrem esse tipo 

de abordagem, bem como as referências utilizadas pelos autores para sustentarem suas 

proposições: 

- a estrutura interna do nosso planeta: após esclarecerem que o único que realmente 

conhece o interior do planeta é Deus, pois foi Ele quem o criou, passam a explorar 

as “análises atuais” sobre o tema, notadamente derivadas de estudos científicos; 
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- Como surgiram as rochas?: são retiradas dos textos bíblicos passagens referentes 

ao período do dilúvio, citando a personagem Noé, pois “o dilúvio permitiu que 

diversas modificações ocorressem nas partes internas e externas da crosta 

terrestre”, argumentam (p55). Em seguida, passam a utilizar a classificação científica 

das rochas; 

- Dilúvio: após um resumo das passagens bíblicas referentes ao dilúvio, é extraído um 

texto da Folha Criacionista (nº 25), que tenta “cientificar” o mesmo e salientar que 

somente ele “explicaria muitos aspectos do registro geológico que de outra maneira 

não seriam explicáveis”(p60); 

- Eras geológicas: a fim de lançarem bases científicas à cronologia bíblica, os autores 

recorrem a um quadro comparativo dos modelos cientistas e religiosos, onde a 

geocronologia evolucionista e bíblica são correlacionadas a partir da narrativa 

diluviana e dos eventos geológicos. 

Contudo, existem alguns temas em que os autores se preocupam em mencionar 

apenas as versões bíblicas: 

- A origem do universo: é apresentada apenas a chamada “semana da criação”, 

baseada nos livros do antigo testamento e, especialmente, no livro de Gênesis; 

- A origem da terra: os argumentos contidos baseiam-se na tradicional passagem “No 

princípio, criou Deus os céus e a Terra. A Terra, porém, era sem forma e vazia.” 

Gênesis 1:1, 2. 

Convém salientar, nesse momento, que as proposições acima são todas 

encontradas nos livros direcionados aos alunos da quinta-série do ensino fundamental. Nos 

livros destinados às séries seguintes, não foram encontradas nenhum caso semelhante. No 

máximo, são encontradas algumas “frases célebres” de pensadores consagrados ou 

passagens bíblicas que ilustrem o conteúdo trabalhado em cada uma das unidades. 

O ensino de Geografia no SEB 

Uma das características mais relevantes do ensino de Geografia no contexto da 

colégio batista é a adoção, na prática, de um modelo comprometido com os referenciais que 

constituem sua intencionalidade e formulação, ou seja, a preparação dos alunos para os 

“desafios sociais”. 

Assim, não existe uma preocupação explícita ou direta em se relacionar os 

conteúdos trabalhados em sala de aula, e aí insere-se a disciplina geográfica, àqueles 

compartilhados pela fé batista / cristã, salvo aqueles valores presentes em sua própria 
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filosofia educacional, como o trabalho, o respeito, a hierarquia, o amor, a justiça etc. 

Contudo, esses ideais não chegam a caracterizá-lo como uma “extensão” dos instrumentos 

apreendidos pela Igreja para reprodução de sua doutrina religiosa entre os alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a análise feita sobre o ensino de Geografia no SEA, notadamente a 

partir do livro didático adotado, constata-se um comprometimento mais sólido com os 

princípios e ensinamentos tradicionalmente compartilhados pela doutrina adventista cristã, 

enquanto que no SEB, o comprometimento maior deve-se à qualidade do ensino oferecido. 

Contudo, tal qualidade não é medida pelo teor de ensinamentos bíblicos contidos nas aulas 

de geografia ou história, ou mesmo na reprodução de valores peculiares à crença 

compartilhada na Igreja, mas sim na capacitação de seus alunos em concorrerem de forma 

competitiva no mercado de trabalho, nos processos seletivos ao ingresso no ensino superior 

etc. 

Assim, pode-se definir ambos os sistemas como alternativas ao oferecido pelo 

Estado laico. Porém, o SEA apresenta-se muito mais reacionário à proposta estatal do que o 

SEB, difundindo os valores, princípios e conceitos compartilhados institucionalmente, 

“desafiando” a proposta estatal. O SEB, por sua vez, assume uma postura muito mais 

conservadora. Quando reacionário, o é desenvolvendo técnicas de ensino superiores 

àquelas comumente oferecidas pelo aparato educacional estatal. 

Por fim, conclui-se que o SEA, bem como o ensino de geografia aí desenvolvido, não 

chega a tomar uma postura eminentemente doutrinária. Contudo, o ensino adventista está 

bem mais próximo dessa classificação do que o ensino oferecido pelo SEB. 
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