CAPÍTULO 3

A OÇÃO DE LIBERTAÇÃO-LIBERDADE EM ELLE G. WHITE
E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A PRÁXIS EDUCACIO AL

1. I TRODUÇÃO
Desde a abordagem do desenvolvimento como liberdade,1 passando pela ação
como realização da liberdade,2 e propondo a educação como prática da liberdade,3 a
temática da liberdade tem ocupado um lugar importante em nossa sociedade. E essa
importância não se restringe ao ambiente acadêmico. De acordo com Hannah Arendt,
“em todas as questões práticas [...] temos a liberdade humana como uma verdade

1

Fazendo uma resenha da obra de Amartya Sen, a economista Lessí Inês Farias Pinheiro sintetiza
nestas palavras esse livro: “O economista indiano Amartya Sen, apresenta uma discussão sobre
desenvolvimento que ultrapassa as visões restritas que o apresentam apenas como crescimento do Produto
Nacional Bruto, aumento das rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização
social. Na sua abordagem a expansão da liberdade é considerada o fim primordial e o principal meio do
desenvolvimento. Sen, diferencia dois papéis da liberdade no desenvolvimento. O papel constitutivo
refere-se as liberdades substantivas, que incluem capacidades elementares como ter condições de evitar
privações, ter participação política e liberdade de expressão. Já o papel instrumental diz respeito a
liberdade global que as pessoas têm de viver do modo como desejarem”. Consultar a resenha em
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/944/724. Acesso em 7 de julho de
2009. Quanto à teoria em questão, ver SEN, Amartya. Development as Freedom. Oxford: Oxford
University Press, 1999. Para uma revisão da referida teoria, ver CORBRIDGE, Stuart. “Development as
freedom: the spaces of Amartya Sen”. Progress in Development Studies 2,3 (2002) pp. 183–217. A versão
online deste artigo pode ser encontrada em http://pdj.sagepub.com/cgi/content/abstract/2/3/183. Acesso
em 27 de dezembro de 2007..
2
Arendt afirma: “Os homens são livres – diferentemente de possuírem o dom da liberdade –
enquanto agem, nem antes, nem depois; pois ser livre e agir são uma mesma coisa”. ARENDT, Hannah.
Entre o Passado e o Futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2005 (Série
“Debate” – 64, dirigida por J. Guinsburg), p. 199. De acordo com Maurizio D’entrèves, “por liberdade,
Arendt não quer dizer simplesmente a habilidade para escolher entre um conjunto de possíveis
alternativas ou a faculdade do livre arbítrio. Mais do que isso, ela quer dizer a capacidade para começar,
começar algo novo, fazer o inesperado, com que todos os seres humanos estão dotados em virtude do
nascimento. Ação, como a realização da liberdade, está então arraigada na natalidade, no fato que cada
nascimento representa um novo começo e uma introdução de novidade no mundo”. D’ENTRÈVES,
Maurizio Passerin. “Freedom, Plurality, Solidarity: Hannah Arendt’s Theory of Action”. In Philosophy
Social Criticism 1989; 15, p. 318. A versão online deste texto pode ser encontrada em
http://psc.sagepub.com. Acesso em 28 de dezembro de 2007.
3
Essa tese é discutida em FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. 29ª ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2006. Sobre a necessidade e impacto da liberdade, Freire afirma: “A libertação
autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma
palavra a maia, oca, mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para
transformá-lo”. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, p. 77.
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evidente por si mesma”,4 razão pela qual se constroem as leis e se emitem os juízos. De
maneira que a temática da liberdade se constitui num assunto de importância
fundamental na esfera humana.
Arendt lembra que, historicamente, “o problema da liberdade foi a última das
grandes questões metafísicas tradicionais [...] a tornar-se tema de investigação
filosófica”,5 a exemplo de outras temáticas como o ser, a alma, a natureza, o tempo, a
eternidade, etc. A filósofa assegura que a liberdade não foi uma preocupação na história
da filosofia antiga. “E quando a liberdade fez sua primeira aparição em nossa tradição
filosófica, o que deu origem a ela foi a experiência religiosa – primeiramente de Paulo,
e depois de Agostinho”. 6
Inegavelmente, a temática da liberdade é cara ao pensamento cristão, e ocupa
lugar especial na teologia paulina. Em sua tese de doutorado, Jeffrey Atteberry
pressupõe como fundamental a compreensão do conceito de São Paulo sobre liberdade.
E, embora a abordagem de Atteberry seja da perspectiva da literaura comparada, é
significativo perceber a importância de Paulo – e consequentemente do cristianismo –
na discussão deste tema.7 Neste sentido, Arendt reconhece que “para a história do
problema da liberdade, a tradição cristã tornou-se de fato o fator decisivo”, a ponto de
hoje quase que automaticamente equacionarmos “liberdade com livre arbítrio, isto é,
com uma faculdade virtualmente desconhecida para a Antiguidade clássica”.8 Isso foi
possível devido a que “os cristãos primitivos, particularmente Paulo, descobriram uma
espécie de liberdade que não tinha relação com a política”;9 em outras palavras, “a
liberdade tornou-se uma dos problemas principais da Filosofia quando foi vivenciada
como alguma coisa no relacionamento entre mim e mim mesmo, fora do relacionamento
entre homens”.10 Desse modo, os seres humanos, historicamente, descobrem “pela
primeira vez a vontade ao vivenciar sua impotência, e não seu poder, dizendo com
Paulo: ‘Pois o querer está presente em mim; como executar aquilo que é bom, não o

4

ARENDT, Hannanh. Entre o Passado e o Futuro, p. 189.
Ibidem, p. 191.
6
Idem.
7
ATTEBERRY, Jeffrey. A Gracious Freedom: The &ew World of Surrealist Liberation. Tese de
PhD, University of California, Irvine, Estados Unidos, 2003. As páginas 16 – 70 tratam da liberdade
desde a perspectiva paulina.
8
ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro, p. 204.
9
Ibidem, p. 205.
10
Idem.
5
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descubro’”.11 É certo que os gregos refletiram profundamente sobre os dilemas da alma,
incluindo a necessidade de moderar e domar os impulsos, contudo “nunca tomaram
consciência da vontade como uma faculdade distinta, separada das demais capacidades
humanas”.12
Ellen White absorveu a teologia paulina em seu conceito de liberdade,
desenvolvendo os temas da liberdade e vontade humanas, direcionando-os,
implicitamente, para a área educacional. De fato, numa leitura analítica, é possível
perceber a influência que estes temas causaram em seus conceitos educacionais. Com
esse objetivo em mente, neste capítulo analisaremos a noção whiteana de liberdade;
trataremos de responder a questões como: Qual o conceito whiteano de liberdade? Quais
as implicações da liberdade para a práxis pedagógica? Para tanto, inicialmente
abordaremos a temática da liberdade de maneira ampla; a seguir, nosso desafio será
descrever seu conceito de liberdade; finalmente, analisaremos como tudo isso impactou
sua práxis educacional.
2. A LIBERTAÇÃO-LIBERDADE OS ESCRITOS WHITEA OS
Uma leitura atenta dos escritos de Ellen White mostra que o conceito de
libertação-liberdade13 – assim como o de redenção – é um dos eixos centrais de seu
pensamento. Tomemos como exemplos dois livros de sensível impacto na IASD. O
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Ibidem, p. 209.
Idem.
13
O termo “libertação/liberdade” diferencia-se de um viés puramente conceitual e teórico que
pode sugerir o vocábulo “liberdade”. Todavia, por questões práticas, uso o vocábulo “liberdade”,
assumindo, entretanto, sua conotação de “libertar-libertação”. Nisto, sigo Comblin, o qual argumenta que
“libertação”, dentro da tradição cristã, evoca um evento específico, a saber, o êxodo de Israel liderado por
Moisés, relatado na literatura bíblica veterotestamentária; já o vocábulo “liberdade” aludiria a uma ação
universal, liderada por Jesus. COMBLIN, José. A Liberdade Cristã. Petrópolis, RJ: Vozes, 1977, p. 7-10.
Cabe esclarecer, ainda, que, embora seja evidente a abordagem whiteana de “libertar/libertação”, isso não
significa que ela esteja fazendo Teologia da Libertação, ou que suas palavras sejam seminais a respeito
dessa importante corrente teológica. De acordo com Elsa Tamez, “Teologia da Libertação é definida
como reflexão crítica sobre a práxis histórica da libertação numa situação concreta de opressão e
discriminação [...] A perspectiva do pobre e o compromisso dos cristãos para a transformação do mundo
são lugares privilegiados da tarefa teológica”. TAMEZ, Elsa. “Liberation Theology”, in Encyclopedia of
Religion, 2a ed. 15 vols., ed. Lindsay Jones. New York: Thomson Gale, 2005, vol. 8, p. 5.438. Poderá ser
notado ao longo deste capítulo, que, diferentemente da Teologia da Libertação, os pressupostos whiteanos
são de ordem espiritual e não social-teológico. A perspectiva do pobre ocupa espaço nas considerações
whiteanas, embora não seja o centro de sua noção de libertar-libertação. A respeito da temática dos
pobres, ver MAIER, Rudi, ed. Working with the Poor – Selected Passages from Ellen G. White on Social
Responsibility. Department of World Mission. Andrews University, Berrien Springs, Michigan, 2007.
Além do mais, há um espaço temporal de pelo menos cinco décadas entre a morte de White e o
surgimento da Teologia da Libertação.
12
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primeiro é Caminho a Cristo.14 Publicada pela primeira vez em 1892, esta pequena obra
pretende apresentar a suma do viver cristão; discorre sobre o problema do pecado e a
necessidade que o ser humano tem de libertar-se dele. A solução apresentada é a
libertação pela graça de Jesus,15 que deve ocorrer por vontade própria, pois “a nós
compete escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado, para participar da
gloriosa liberdade dos filhos de Deus”.16 Em síntese, este livro traz as boas novas da
libertação do pecado possibilitada pela mediação de Cristo, sendo um dos pensamentos
centrais de White nesta obra que “Deus deseja curar-nos, libertar-nos”.17
A segunda obra é intitulada O Grande Conflito.18 Lançada originalmente em
1888, em suas 700 páginas esta obra retrata o conflito espiritual entre o bem e o mal,
manifesto no desenrolar dos eventos da História, e nos quais Deus se faria presente
conduzindo os seus filhos. Esta abordagem é um dos temas teológicos diferenciadores
da IASD em relação à compreensão teológica de outras denominações, e sustenta que há
dois poderes reais – o bem e o mal – que disputam o domínio do universo, e que tem
por finalidade comprovar ou desmentir o caráter amoroso de Deus; e essa luta trava-se
espiritualmente em cada ser humano, sendo seus efeitos notados em todas as áreas da
vida. O livro inicia com a nota triste do começo do pecado no Jardim do Éden, mas
encerra em tom triunfante descrevendo a possível vida sem pecado, num universo livre
do mal.19
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WHITE, Steps to Christ, 126 p. De acordo com James R. Nix, diretor do White State, em
Silver Spring, Maryland, EUA, este pequeno livro foi traduzido para mais de 160 idiomas. Ver “Ellen
White: Quem Foi? Uma Pequena Senhora que Falava sobre Jesus”.
http://portuguese.adventistworld.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81. Acesso em 8
de julho de 2009.
15
WHITE, Steps to Christ, p. 34, 35.
16
Ibidem, p. 44.
17
Ibidem, p. 43. Na última página, em tom triunfante White descreve o provábel futuro do ser
humano plenamente redimido e liberto: “A alma redimida e purificada do pecado, com todas as suas
nobres faculdades consagradas ao serviço de Deus, é de inexcedível valor; e há alegria no Céu, na
presença de Deus e dos santos anjos, sobre uma alma resgatada - alegria que se exprime em cânticos de
santo triunfo”. p. 126.
18
WHITE, Ellen G. The Great Controversy. Curiosamente, em pesquisa realizada pelo Instituto
Pró-Livro (entre novembro e dezembro de 2007), e divulgada em 2008, diante da pergunta que
pesquisava pelo último livro que o leitor leu ou está lendo, o livro Grande Conflito ocupou o 23º lugar,
numa lista de 30 itens, e encabeçada pela Bíblia. A pesquisa em questão pode ser acessada no site
http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf. Acesso em 7 de julho de 2009.
19
As palavras de White são: “O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem.
O Universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta
criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito.
Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua
serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor”. The Great Controversy, p. 678.
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A temática da liberdade percorre o pensamento de Ellen White, constituindo-se
um tópico fundamental em sua abordagem, seja teológica, educacional, ou de saúde. De
modo geral, White atribui à liberdade um significado especificamente religioso, e, se
bem que suas referências à conexão entre liberdade e educação sejam indiretas, os
desdobramentos educacionais são de fundamental importância em sua práxis
pedagógica. Sua abordagem do tema é assistemática e tem como pano de fundo uma
compreensão bíblico-cristã do assunto.
Todavia, seja nas duas obras acima ou ao longo de seus escritos, Ellen White não
trata propriamente da liberdade enquanto conceito filosófico e nem mesmo teológico.
Sua preocupação é destacar o processo pelo qual a liberdade é proposta ou realizada por
Deus no final da história. De modo que seu objetivo primordial não é conceituar
liberdade, mas discorrer sobre o caminho para viver a liberdade, ou o processo de se
libertar na “atualidade histórica”.20
2.1. A Liberdade não é Iniciativa e nem Propriedade Humanas
Um ponto de partida sugestivo na abordagem whitena da liberdade é sua
compreensão de que a liberdade não é uma possesão humana; a liberdade é um
chamado divino: é Deus quem convida para uma vida de liberdade.21 E mais do que
apenas convidar, Deus deseja a liberdade do ser humano,22 sendo por isso capaz de agir
em favor de sua libertação.23 De acordo com White, essa iniciativa divina na liberdade
do ser humano pode ser percebida desde a criação:
Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram
colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Deus os fez como entidades
morais livres, capazes de apreciar a sabedoria e benignidade de Seu caráter, e a

20

A expressão é de Comblin, evocando o sentido da liberdade paulina. COMBLIN, José. A
Liberdade Cristã, p. 16. A expressão aplica-se à noção whiteana, pois, ao que parece, a autora não fica
presa às considerações do povo de Deus no passado; ela está preocupada com a liberdade hoje.
21
“It is our duty to love Jesus as our Redeemer. He has a right to command our love, but he
invites us to give him our heart. He calls us to walk with him in the path of humble, truthful obedience.
His invitation to us is a call to a pure, holy, and happy life,--a life of peace and rest, of liberty and love,-and to a rich inheritance in the future, immortal life.” WHITE, Ellen G. “Rest in Christ”, in Signs of the
Times, 17 de março de 1887.
22
WHITE, Ellen. Steps to Christ, p. 43. “God desires to heal us, to set us free. But since this
requires an entire transformation, a renewing of our whole nature, we must yield ourselves wholly to
Him”. WHITE, Ellen. The Desires of Ages, p. 203: “Whatever may be the evil practice, the master
passion which through long indulgence binds both soul and body, Christ is able and longs to deliver. He
will impart life to the soul that is “dead in trespasses.” Eph. 2:1. He will set free the captive that is held by
weakness and misfortune and the chains of sin.
23
WHITE, Ellen. Steps to Christ, p. 34.
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justiça de Suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou recusála.24

A preocupação de Deus pela liberdade humana não excluía a “pronta e perfeita
obediência.” Entretanto, não havia obrigatoriedade, pois o ser humano fora estabelecido
como “livre agente moral”.25 De fato, “todo indivíduo, desde o mais humilde e obscuro
até ao maior e mais exaltado, é um agente moral”,26 o qual, por livre, pode obedecer ou
desobedecer.27 A noção whiteana do ser humano como agente moral lembra as palavras
do teólogo uruguaio Juan Luis Segundo, o qual diz que “o Absoluto a quem seguimos
não nos impõe cegueira obediente aos mistérios inteligíveis, senão que nos guia – como
a seres livres e criadores – rumo a uma verdade sempre mais profunda e
enriquecedora”.28
Poderia se pensar que, em razão da liberdade ser um convite de Deus, o ser
humano estaria constamente sob o risco de uma tirania, ou, ao menos, de uma
preocupante teocracia. Todavia, White entende que não há autoritarismo por parte de
Deus, pois o seu desejo não é arbitrário; afinal, Ele se deixa limitar pela negativa
humana de não querer a liberdade.29
Por outro lado, a noção explorada por White, de que Deus convida para a
liberdade, é também abordada por José Comblin no que ele denomina de “vocação para
a liberdade”. Comblin afirma que a “liberdade não é inata, não aparece
espontaneamente; é apelo que, em última instância, vem de Deus”.30 Semelhantemente a
Ellen White, Comblin afirma que “Deus é a fonte da liberdade”.31 Seria isso possível?
Como Deus pode, ao mesmo tempo, convidar e ser a fonte da liberdade? Deus convida à
liberdade porque a liberdade é um chamado, uma vocação. Deus é a fonte da liberdade
no sentido de que Ele dá a vida, pois Ele é vida. Assim sendo, Ele é a fonte da aspiração
à liberdade, pois vida é liberdade.

24
25

WHITE, Ellen. Patriarchs and Prophets, p. 48.
WHITE, Ellen G. “The Character of the Law of God”, in The Sings of the Times, 15 de abril de

1886.
26

WHITE, Ellen G. “The use of Talents”, in The Review and Herald, 1º de maio de 1888.
WHITE, Ellen G. The Sanctified Life, p. 76.
28
SEGUNDO, Juan Luis. El Dogma que Libera: Fé, Revelación y Magisterio Dogmático.
Bilbao, Espanha: Sal Terrae, 1989, p. 136.
29
WHITE, Ellen. Steps to Christ, p. 34: “Christ is ready to set us free from sin, but He does not
force the will; and if by persistent transgression the will itself is wholly bent on evil, and we do not desire
to be set free, if we will not accept His grace, what more can He do? We have destroyed ourselves by our
determined rejection of His love”.
30
COMBLIN, José. Vocação Para a Liberdade, p. 240.
31
Ibidem, p. 242.
27
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Entretanto, embora haja aproximação entre os argumentos de White e de
Comblin sobre a iniciativa divina na liberdade-libertação, o que dizer da noção freireana
de liberdade, que aparentemente se contrapõe a White ao estabelecer que a liberdade é
um movimento que nasce dentro do ser, devendo, portanto, partir dos próprios
oprimidos?32 Estaria White, em sua noção de liberdade como prerrogativa não humana,
numa posição antagônica a Freire? A este respeito, é fundamental destacar uma idéia
freireana que estabelece uma espécie de “encontro” com este aspecto da noção whiteana
de liberdade. Tem a ver com o ideário cristão que, como em White, subjaz ao
pensamento de Freire. No estágio do “1º Paulo Freire”,33 claramente se percebe que
a liberdade está em ligar-se ao Criador: a suprema ultrapassagem sobre o
conjunto da totalidade das determinações factíveis, que abre um leque agora
infinito em suas possibilidades, haja vista que o possível não é apenas o que se
pode rearrumar e resignificar a partir do já existente, mas o radicalmente novo,
possibilitado pelo Criador.34

Nas palavras de Freire, o ser humano tem consciência de sua finitude. E sua
transcendência nasce justamente “na consciência que tem desta finitude. Do ser
inacabado que é, cuja plenitude se acha na ligação com seu Criador”.35 A finitude
humana, então, possibilita a completude na ligação com o Criador. Além do mais,
rejeitando a noção própria dos fenomenólogos, de que a liberdade é a própria
transcendência humana nascida da finitude e inacabamento,36 Freire entende “que a
liberdade [...] não é a transcendência em si, mas a sua completude pela dimensão supra
mundana, a suprema autonomia diante da própria materialidade”, ultrapassando “o
mundo e sua própria materialidadade”.37
32

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, p. 38. Evoco Freire pela natureza desta pesquisa, que
busca diálogo com a educação, e porque Freire tornou o tema liberdade elemento central de seus escritos
e práxis.
33
A categorização é feita por André Ferreira, professor adjunto da Universidade Federal de
Pernambuco, em “O Conceito de Liberdade no 1º Paulo Freire”, trabalho apresentado no III Encontro de
Filosofia do Norte e Nordeste, Recife, 2006. O artigo está disponível no site
http://elogica.br.inter.net/ferdinan/andreferreira_tra.pdf. Acesso em 18 de agosto de 2009. Para Ferreira,
pertencem a este período os textos marcados pelo exílio: Educação como prática da liberdade (1967),
Pedagogia do Oprimido (1969), Extensão ou comunicação? (1971), Ação Cultural para a liberdade e
outros escritos (1976), Carta à Guiné-Bissau (1977) e Educação e Mudança (1979).
34
SILVA, André Gustavo Ferreira da. “O Conceito de Liberdade no 1º Paulo Freire”, trabalho
apresentado no III Encontro de Filosofia do Norte e Nordeste, Recife, 2006.
35
FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade, p. 48.
36
A este respeito, ver síntese feita por SILVA, André Gustavo Ferreira da. “O Conceito de
Liberdade no 1º Paulo Freire”, p. 3-7. Também conferir NAVES, Gilzane Silva. “Liberdade e
Autenticidade em Martin Heidegger: Uma Análise Fenomenológica do Homem”. POROS, Uberlândia, v.
1, n. 1, p. 63-77, 2009. Versão digital disponível em www.catolicaonline.com.br/poros. Acesso em 18 de
agosto de 2009.
37
SILVA, André Gustavo Ferreira da. “O Conceito de Liberdade no 1º Paulo Freire”, p. 7.
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Isto parece estar em sintonia com a idéia whiteana sobre a impotência humana,
que o impossibilita de escapar de suas próprias limitações, tornando indispensável a
participação divina. Nas palavras de White, “é-nos impossível escapar, por nós mesmos,
ao abismo do pecado em que estamos mergulhados”.38 Para White, “a educação, a
cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de
ação”, mas são incapazes de auxiliar o ser humano na superação de seus dilemas
espirituais e morais.39 É necessário “um poder que opere interiormente, uma nova vida
que proceda do alto [...] Esse poder é Cristo”.40
Ao que parece, a noção whitena de liberdade como não sendo iniciativa e nem
propriedade humanas, contraria o conceito convencional de liberdade positiva, que é
entendida como controle pessoal sobre a própria vida, ou governo de si mesmo.41 Isto,
porém, não significa que White negue a importância e a autonomia do indivíduo no
processo da liberdade, como veremos posteriormente. Entretanto, a idéia parece apontar
para seu perfil liminar por propor um aparente antagonismo: a liberdade não começa
com o sujeito e nem lhe pertence. Esta idéia será explorada no decorrer deste capítulo.
2.2. O Ser Humano como Entidade Moral Livre
Um segundo aspecto importante na abordagem whitena da liberdade é que Deus
criou o ser humano como entidade moral livre. De acordo com a pesquisa desenvolvida
por Erling Snorrason, o ser humano – na perspectiva whitena – tem quatro
características fundamentais: é criado à imagem Deus, reflete a imagem Deus, é um
agente moral livre, e possui uma natureza pecadora caída.42 Snorrason entende que a
liberdade de escolha, que implica num ser humano livre, é a mais importante
característica da natureza humana apontada por White.43 E foi em nome da liberdade
humana que Deus criou o ser humano com a possibilidade de transgressão.
Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a Sua lei [...]
neste caso, porém, o homem teria sido, não uma entidade moral, livre, mas um
simples autômato. Sem liberdade de opção, sua obediência não teria sido

38

WHITE, Ellen. Steps to Christ, p. 18.
Idem.
40
Idem.
41
AUDI, Robert. Editor. The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge, NY: Cambridge
University Press, 1999, p. 632.
42
SNORRASON, Erling Bernhard. Aims of Education in the Writings of Ellen White, p. 129-134.
43
Ibidem, p. 131.
39
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voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter [...] Seria
indigna do homem como um ser inteligente.44

Como se percebe na citação acima, para White a liberdade era necessária para
alcançar dois objetivos fundamentais: Obediência voluntária e desenvolvimento do
caráter.45 Em contrapartida, a ausência de liberdade tornaria o ser humano um simples
autômato, carente da capacidade de escolha. É justamente devido à liberdade que “Deus
dá a toda alma liberdade de pensar, e seguir suas próprias convicções”.46
Se a questão da obediência voluntária é um dos objetivos da liberdade, então é
apropriado fazer três perguntas: Obediência a que ou a quem? Por que obedecer?
Enquanto que a primeira pergunta nos faz pensar sobre algo ou alguém que exige ou
espera obediência, a segunda nos coloca diante das razões para a mesma. Uma terceira
questão decorrente é: Por que obedecer é o caminho da liberdade?
2.2.1. Obediência a Quê ou a Quem?
Quanto à primeira pergunta, observa-se que White fala da obediência aos
preceitos de Deus, conforme revelados na Bíblia. Ela entende que a liberdade deve ser
desfrutada unicamente na obediência à lei de Deus. E quais seriam essas “leis”? Neste
contexto, ao fazer referência à lei, White cita o Salmo 119: 45 e 24.47 Uma breve
exegese mostra que a palavra “preceitos” (Salmo 119:45), que ocorre apenas nos
Salmos e é sempre usada no plural, refere-se a estatutos e mandamentos, significando
um termo geral para as responsabilidades que Deus coloca sobre seu povo. Quanto ao
substantivo “testemunhos” (Salmo 119:24), é só usado no plural e se refere às leis dadas
com autorização e garantia divinas; ocorre especialmente no Salmo 119, num total de 30
vezes.48 Desta maneira, pode-se inferir que as palavras preceitos e testemunhos indicam
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que o que Ellen White tem em mente em sua expressão “obediência à lei de Deus” é a
obediência às orientações de Deus como um todo, e não apenas os Dez Mandamentos
de Êxodo 20, como poderia sugerir o vocábulo “lei”.49
Entretanto, considerando que a lei exige obediência obrigatória, poderiamos
entender como incoerente a noção whiteana de obediência à lei, posto que
comprometeria ou anularia a liberdade humana. Esta aparente incoerência parece
esclarecer-se quando White apresenta a lei de Deus como a “lei do amor”.50 Neste
sentido, ela afirma:
Cristo veio ao mundo com o amor acumulado na eternidade. Varrendo aquelas
cobranças que tinham atravancado a lei de Deus, Ele mostrou que a lei é uma lei
de amor, uma expressão da bondade divina. Mostrou que na obediência a seus
princípios se acha envolvida a felicidade da humanidade, e com ela a estabilidade,
o próprio fundamento e arcabouço da sociedade humana.51

Mais importante do que considerar a lei de Deus como lei do amor, White
entende o próprio Deus como amor.52 Assim sendo, não se obedece a uma lei tirana e
sem sentido, mas à lei do amor, promulgada por um Deus cujo desejo é a felicidade dos
seres humanos,53 bem como a estabilidade da sociedade. Essa compreensão é importante
porque a expressão “lei de amor”, usada por White, poderia ser entendida como uma
contradição de termos, pois lei implica em necessidade – a obediência é obrigatória –
enquanto que amor é liberdade. Assim, a expressão “lei de amor” modifica o sentido
tanto de “lei” como de “amor”, não devendo ser compreendida meramente como
obrigatoriedade de amar. Ao que parece, prevalece a perspectiva do amor, pois as leis
foram promulgadas por um Deus de amor; sobre isto, Ellen White escreve algo
esclarecedor:
Aqueles que percebem as evidências do amor de Deus, que compreendem alguma
coisa da sabedoria e beneficência de Suas leis, e os resultados da obediência,
virão a considerar seus deveres e obrigações sob um ponto de vista inteiramente
diferente. Em vez de olhar a observância das leis da saúde como um sacrifício ou
49
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uma abnegação, eles a considerarão, como em realidade é, uma inestimável
bênção.54

Nota-se que o contexto refere-se a leis ou orientações de saúde física, mas o
princípio permanece: olhar as leis de Deus pela perspectiva da obrigatoriedade é não
perceber o amor de Deus, bem como menosprezar o benefício da obediência. A lógica
whiteana, então, seria: A lei (ou leis) de Deus está fundamentada no amor a Deus e ao
próximo, por isso ela se torna uma espécie de dever, obrigatoriedade, imperatividade,
obviamente sujeita à desobediência, justamente porque o ser humano é uma entidade
moral livre.55 E para não ficar na subjetividade de se amar a quem não se vê (Deus),
White afirma que o “terno amor para com os necessitados”, é a demonstração da
obediência a toda a lei.56
O que teríamos, ao que parece, é a noção de que a obediência às leis de Deus
operacionaliza-se não em mera subserviência a Ele, mas em atos de amor ao próximo.
Neste caso, a obediência às leis de Deus e o cuidado com o necessitado são uma e a
mesma coisa. Separar estes temas ou tornar o primeiro mais importante que o segundo,
diz White, seria cometer um erro.57 Passar por alto o dever de servir ao próximo é
manchar o caráter e representar mal a religião de Cristo.58 Mais uma vez, White insiste
em que a obediência é necessária, pois demonstraria um entrelaçamento da crença
(doutrina, teoria) com a vida diária (prática).59 Ela acredita que um exemplo correto
(prática, obediência por amor) traz “mais benefício ao mundo que qualquer profissão de
fé” (teoria, doutrina, a letra da lei).60
Surge, a esta altura, um debate necessário: Estaria esse tipo de liberdade whitena,
que considera a lei, em oposição à teologia paulina, que valoriza a liberdade?
Primeiramente, é fundamental entender qual é a liberdade pregada por Paulo em sua
famosa afirmação: “Para a liberdade foi que Cristo nos libertou” (Gálatas 5.1). De
acordo com José Comblin, a liberdade paulina “é a capacidade de construir uma vida
baseada no amor e não num sistema (de leis, preceitos, costumes ou necessidades).”
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de Israel não tem seu fundamento numa dominação, numa lei, mas justamente na livre
solidariedade dos seus membros.”
dentro dum povo livre.”

63

62

Dito em outras palavras, “uma pessoa só é livre

Assim sendo, liberdade não é auto-suficiência e

independência.
Ainda de acordo com a percepção de Comblin, a liberdade também implica em
superação da lei moral, não no sentido de ignorá-la ou contrariá-la, mas no sentido de ir
além dela,64 não se tornando, assim, seu prisioneiro, o que se evidenciaria numa vida de
amor ao próximo: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Gálatas 5.14). Claro que
o amor não habilita as pessoas a praticarem a libertinagem. “Pelo contrário, procuram
mostrar-se bons cidadãos de tal modo que possam merecer os louvores dos seus
concidadãos. Mas não o fazem por submissão à lei e sim por amor.” 65 Fica claro, então,
que Paulo não ensinou o abandono das leis, pois “sabia que nenhum grupo humano
subsiste sem estruturas”.66 Portanto, a liberdade paulina é direcionada por um princípio:
Ninguém deve buscar apenas o seu próprio interesse; deve levar em conta o interesse
dos outros.67 Ou seja, “cada indivíduo deve seguir a sua consciência, isto é, a sua
liberdade: esse é o princípio constante da ética cristã”.68
Finalmente, a liberdade conforme entendida por Paulo é desafiadora, perigosa,
do ponto de vista humano, posto que ela implica em respeito e paz pessoal e coletiva, e
até – muitas vezes – no abandono da ortodoxia e da atitude de “defesa da fé”. No
entanto, como sua fonte é Deus, que a realiza mediante o Espírito (2 Coríntios 3.17), ela
não pode ser realmente perigosa, pois ela é sempre um bem.69
Haveria basicamente, então, três aspectos apontados por Comblin a respeito da
liberdade paulina. O primeiro deles, de que a liberdade é a capacidade de construir uma
vida baseada no amor e não num sistema (de leis, preceitos, costumes ou necessidades),
não entra em conflito com a noção whitena, desde que a autora estabelece claramente,
como já explanado, que a obediência às leis de Deus não se operacionaliza em mera
subserviência a Ele, mas em gestos de amor ao próximo. De modo que a obediência às
leis de Deus e o cuidado com o necessitado são uma e a mesma coisa. De acordo com
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White, seria um erro separar estes temas ou tornar o primeiro mais importante que o
segundo.70
O segundo aspecto – liberdade não é auto-suficiência e independência – também
encontra convergência em White, a qual considera que ignorar e desafiar as regras e leis
– portanto, viver independentemente – não é liberdade.71 Finalmente, o princípio
paulino de que ninguém deve buscar apenas o seu próprio interesse, e sim levar em
conta o interesse dos outros, encontra pleno acordo na noção whiteana de que “o
verdadeiro objetivo da vida é servir”.72 Mais ainda: “Uma vida de serviço é a verdadeira
e nobre vida que o ser humano pode viver”.73
A ênfase whitena na obediência às leis de Deus tem causado diversas críticas, as
quais atingem, obviamente, a IASD. De modo que facilmente se encontra comentários
no sentido de acusar Ellen White e a IASD de legalistas.74 Será isso verdade? Diversas
obras acadêmicas afirmam que os adventistas acreditam na salvação pela fé. Por
exemplo, a conceituada Encyclopedia of Religious Practices afirma que os adventistas
“acreditam que a salvação é através da graça somente, pela fé somente, como revelada
na Escritura somente”.75 Sobre o código de conduta moral, afirma-se que “os
adventistas aceitam os Dez Mandamentos como o código moral de Deus para toda a
humanidade”, além do que “acreditam firmemente que a salvação não é ganha através
da guarda da lei, o que é legalismo, mas apenas recebida através da graça”, a qual não
anula a lei.76 Os adventistas entendem a lei moral como a expressão do caráter de Deus,
completamente exemplificadas na vida de Cristo, e imutáveis, porque o caráter de Deus
não muda.77 A reconhecida Encyclopedia of Protestantism, afirma que “as doutrinas
adventistas formam um corpo sistemático de crenças em torno do plano de salvação no
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qual Cristo é o centro como o redentor da raça humana caída”.78 Em ambas as obras não
há referência à IASD como uma denominação que enfatiza o papel da lei de Deus em
detrimento da salvação pela graça.
No livro que descreve as crenças fundamentais da IASD, assim é apresentada a
doutrina da lei:
Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos Dez Mandamentos e
exemplificados na vida de Cristo. Eles expressam o amor, a vontade e os
propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórias
a todas as pessoas, em todas as épocas. Estes preceitos constituem a base do
concerto de Deus com Seu povo e a norma no julgamento de Deus. Por meio da
atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da
necessidade de um Salvador. A Salvação é inteiramente pela graça, e não pelas
obras, mas seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência
desenvolve o caráter cristão e resulta numa sensação de bem-estar. É uma
evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude por nossos semelhantes.
A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas, e
fortalece, portanto, o testemunho cristão (Êx. 20:1-17; Sal. 40:7, 8; Mat. 22:3640; Deut. 28:1-14; Mat. 5:17-20; Heb. 8:8- 10; Jo 15:7-10; Efé. 2:8-10; 1 Jo 5:3;
Rom. 8:3, 4; Sal. 19:7-14.).79

Ellen White, por sua vez, defende a salvação como uma dádiva total de Cristo.
Ela afirma que “se nossa salvação dependesse de nossos próprios esforços, não
poderíamos ser salvos; mas ela depende de Alguém que está por trás de todas as
promessas”.80 Por isso, o mérito não é nem da lei e nem do ser humano, pois “o grande
dom da salvação tem sido colocado ao nosso alcance a um custo infinito do Pai e do
Filho”.81 De modo que o ser humano pode ser “perdoado e redimido, não pela lei, mas
por Jesus Cristo, nossa justiça”.82 Isto posto, creio que considerar a IASD e Ellen White
legaslistas não reflete o ensino que ambas têm sustentado historicamente.83
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2.2.2. Por que Obedecer?
A segunda pergunta que precisa ser esclarecida é “por que obedecer?”. Essa é
uma questão fundamental, pois a obediência, quando mal compreendida, diz White,
pode colocar o ser humano diante de dois erros.84 O primeiro é a pessoa considerar o
mérito das suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possa fazer, a fim de
colocar-se em harmonia com Deus. White entende que “aquele que procura tornar-se
santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem
possa fazer sem Cristo, está poluído de egoísmo e pecado”.85 É somente a graça de
Cristo, pela fé, que pode salvar o ser humano. O segundo erro é pensar que crer em
Cristo isenta o ser humano da observância da lei de Deus; pois, já que se tem a graça de
Cristo, as obras são desnecessárias para a redenção.86
A correta compreensão da obediência pode ajudar o ser humano a lidar com dois
elementos motivadores dela, que podem produzir no sujeito “um modo de proceder
exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo”.87 Esses elementos são a
influência e a estima dos outros. White afirma que “o amor da influência e o desejo pela
estima dos outros poderão produzir uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá
levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações
generosas”.88 Todavia, a pessoa estará obedecendo pelos motivos errados.
Em suma, o reconhecimento do mérito das próprias obras, e o desejo de
influenciar outros, tendo a aprovação deles, são descartados por White como
motivadores apropriados da obediência. “Não ganhamos a salvação por nossa
obediência”, diz White, “pois a salvação é dom gratuito de Deus, e que obtemos pela
fé”.89 Entretanto, a autora afirma que “a obediência – nosso serviço e aliança de amor –
é o verdadeiro sinal de discipulado”,90 e sendo fruto da fé,91 é manifesta no ser humano.
“Se habitarmos em Cristo, se no amor de Deus habita em nós, nossas ações estão em
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harmonia com a vontade de Deus tal como se expressa nos preceitos de Sua santa lei”.92
O teólogo Woodrow Whidden sintetiza adequadamente o pensamento whiteano:
Parece que a melhor maneira de resumir o ensino equilibrado de Ellen White
sobre fé, mérito e obediência é algo assim: os crentes são justificados
evidentemente pelas obras de perfeita obediência. Mas eles podem ser justificados
meritoriamente só pela fé nos méritos de Cristo, que Ele coloca em nossa conta
pela sua constante intercessão. Os pecadores são salvos na experiência pela fé, no
mérito pela graça de Cristo creditada a nós, e a obediência é a evidência essencial
da aceitação pela fé dos preciosos méritos de Cristo.93

Como se pode perceber, Ellen White não entende a obediência a Deus como
geradora ou meritória para a salvação. De modo que a obediência deveria ser evidência
e não mérito: evidência da graça de Cristo atuando para transformar, com a finalidade
de que o ser humano reflita mais plenamente a imagem de Deus. Neste sentido, a
obediência é um teste do discipulado.94 Esse “teste” buscaria evidenciar que o ser
humano é uma nova criatura em Cristo, produzindo, então, “os frutos do Espírito”.95
Como consequência disso, “o orgulhoso e o presunçoso torna-se manso e humilde de
coração. O vanglorioso e arrogante torna-se circunspecto e moderado. O ébrio torna-se
sóbrio e o viciado, puro”.96 No entender de White, o novo nascimento, precedido pelo
arrependimento, implicaria numa reforma da vida,97 da qual a obediência é componente
fundamental, pois sinaliza que Jesus Cristo age no interior humano, o que é possível
mensurar em “obras de justiça e obediência”.98
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De que modo a temática da obediência pode ser situada no âmbito educacional?
A questão da obediência não se apresenta em Paulo Freire de modo explícito, mas
parece estar implícita em sua discussão a respeito do equilíbrio entre autoritarismo e
licenciosidade. Ele diz: “O autoritarismo é a ruptura em favor da autoridade contra a
liberdade e a licenciosidade, a ruptura em favor da liberdade contra a autoridade”.99
Creio ser possível pensar que o autoritarismo implica em obediência forçada, enquanto
que a licenciosidade implica em desobediência. Deste modo, como diz Zati,
ambos são nocivos à autonomia, já que o autoritarismo [forçando a obediência]
mantém o educando excessivamente dependente da autoridade e poda a liberdade
de escolher e fazer por si mesmo. Já a licenciosidade [em forma de rebeldia e
desobediência] impede a aprendizagem da auto-responsabilização e permite que o
educando se torne dependente dos próprios impulsos e desejos. Tanto a
dependência excessiva da autoridade externa quanto a dependência dos próprios
impulsos são formas de heteronomias, pois impedem que o sujeito haja de acordo
com sua própria lei, impedem que o sujeito seja ele mesmo.100

É fundamental, então, segundo Freire, a assunção de uma postura responsável,
fugindo da “tirania da liberdade”, de uma vida irresponsável, desobediente a tudo e a
todos, em que, por exemplo, “as crianças podem tudo: gritam, riscam as paredes,
ameaçam as visitas em face da autoridade complacente dos pais que se pensam ainda
campeões da liberdade”.101
2.2.3. Por que Obedecer é o Caminho Para a Liberdade?
A terceira pergunta, decorrente das duas anteriores, é: Por que obedecer é o
caminho da liberdade? A resposta whitena seria que a lei é preservadora da verdadeira
independência e liberdade; ela aponta e proíbe as coisas que degradam e escravizam,
proporcionando proteção contra o poder do mal àquele que lhe obedece.102 Assim
sendo, a obediência é o caminho da liberdade porque protege a pessoa das ações que
99
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conspirariam contra sua independência. Todavia, a noção de obediência como respeito
ao limite estabelecido – e propriamente da obediência como caminho da liberdade –
pode contrariar uma das formas mais simples de se entender a liberdade, a saber, de que
liberdade é fazer o que se deseja, linha adotada, entre outros, pelo pensador inglês
Thomas Hobbes, o qual entende que liberdade é “a ausência de impedimentos externos,
impedimentos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de fazer o que
quer”.103 Entretanto, essa compreensão de Hobbes não encontra eco em estudiosos que
abordaram o assunto como tese central em seus escritos. É o caso de Paulo Freire, que
fez da liberdade tema fundamental de seus escritos.104 E se os limites podem ser
compreendidos como pertencendo à esfera da obediência – afinal, obedece-se a limites
– então se pode afirmar que a pedagogia freireana pressupõe a obediência ao defender
os limites. Neste sentido, Freire afirma:
Eu acho que a liberdade não se autentica sem o limite da autoridade, mas o limite
que a autoridade se deve propor a si mesma, para propor ao jovem a liberdade, é
um limite que necessariamente não se explica através de castigos. Eu acho que a
liberdade precisa de limites, a autoridade inclusive tem a tarefa de propor os
limites, mas o que é preciso, ao propor os limites, é propor à liberdade que ela
interiorize a necessidade ética do limite, jamais através do medo.
A liberdade que não faz uma coisa porque teme o castigo não está “eticizandose”. É preciso que eu aceite a necessidade ética, aí o limite é compromisso e não
mais imposição, é assunção. O castigo não faz isso. O castigo pode criar
docilidade, silêncio. Mas os silenciados não mudam o mundo.105

Nota-se que Freire é contra o limite castrador, próprio da educação bancária,
fruto de uma relação impositiva. “Na relação dialógica”, ao contrário, “limite é o que dá
parâmetros para que a consciência crítica se construa, a curiosidade se qualifique e o
conhecimento transforme aluno e professor”.106 Ao que parece, esta idéia é partilhada
por White, pois, se bem que a autora defende a idéia de que na obediência à lei de Deus
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está a perfeita liberdade humana, ela vincula a obediência à felicidade,107 o que,
imaginamos, caracterizaria uma obediência não castradora, promotora de infelicidade.
Além do mais, White entende que a ação divina em favor do ser humano dispensa
“constrangimentos” e “força externa”, permitindo-se à pessoa “escolher a quem há de
servir.” Deus oferece à humanidade, entende White, “o mais alto senso de liberdade”.108
A noção whitena de obediência como caminho da liberdade também parece nos
remeter a um aspecto da categorização efetuada pelo educador Ives de La Taille,
professor do Instituto de Psicologia da USP.109 Ao falar de limites, La Taille aborda o
tema de três perspectivas diferentes: limite como fronteira a ser transposta, como
fronteira a ser respeitada e como fronteira a ser construída.
No contexto do limite como fronteira a ser respeitada, La Taille reflete sobre três
tópicos: liberdade, viver e deixar viver. Desses, os dois primeiros interessam ao nosso
raciocínio. Com relação ao primeiro – liberdade – o autor argumenta que existem
limites físicos e limites normativos; os primeiros colocam a dimensão do impossível e
os segundos a dimensão do proibido. Tais limites fazem “parte da educação, do
processo civilizador e, portanto, a ausência total dessa prática pode gerar uma crise de
valores, uma volta a um estado selvagem em que vale a lei do mais forte”.110
O segundo tópico – viver – diz respeito à questão de que todos são
responsáveis pela vida que escolheram e que “saber não ultrapassar alguns limites e não
deixar-se amedrontar por outros é uma verdadeira arte que algumas pessoas
desenvolvem com maestria e outras nunca chegam realmente a possuir”.111 Sendo
assim, existem limites restritivos que fazem parte de nossa vida e que são necessários
para se conquistar uma vida boa. Também impor limites faz-se necessário, pois “dar
liberdade pode significar dar demasiada responsabilidade”.112 A primeira deve ser
avaliada, pedagogicamente, em função da segunda, “pois dar liberdade sem dar
responsabilidade é, na verdade, não dar a liberdade”.113
À luz do exposto por La Taille, creio ser possível perceber lógica na noção
whiteana da obediência como caminho da liberdade se estabelecermos conexão com o
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limite como fronteira a ser respeitada, pois, embora a obediência, assim como o limite,
tenha sentido restritivo, também pode significar que algo deve ser respeitado, não
transposto, com o objetivo de viver bem ou para deixar os outros viverem bem. De
maneira que a obediência seria a operacionalização do respeito ao limite, que,
supostamente, garantiria a manutenção da liberdade. Se, pela desobediência, ultrapassase a fronteira do que deveria ser respeitado, perde-se então a própria liberdade, e o ser
humano pode estar diante de uma crise de valores, além de voltar a um estado selvagem
em que vale a lei do mais forte.
Entretanto, parece-me ser ingênuo crer que o simples fato de obedecer constitui
em si o caminho para a liberdade. Ou, como diz Hannah Arendt, “que somente uma
reintrodução da relação ordem-obediência pode controlar os problemas” da
sociedade.114 Para que a obediência se torne de fato o caminho para a liberdade, como
sugere White, creio ser necessária – e aqui sigo Paulo Freire – a instauração e o respeito
à autonomia, a qual – não dá para evitar certo raciocínio circular – depende em grande
medida da relação autoridade-liberdade.115 A autonomia no campo educacionalpedagógico implica em respeito ao educando, mediado pelo diálogo, não enquanto
simples “bate-papo desobrigado que marche ao gosto do acaso entre professor ou
professora e educandos”,116 e nem com o propósito de tornar iguais professores ou
professoras e alunos ou alunas,117 e tampouco como “tática manhosa, envolvente, que
um usa para confundir o outro”.118 O diálogo que contribui para a autonomia, e que dá
sentido à obediência enquanto respeito à autoridade, e como caminho para a liberdade é,
nas palavras de Freire
uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz e gera criticidade
(Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por
isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim,
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com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de
algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há
comunicação.119

Mas, de que modo o diálogo poderia contribuir para tornar a obediência, de fato,
um caminho para a liberdade? O diálogo contribuiria para aprofundar a noção do
“inacabamento”,120 o que fortaleceria a consciência da necessidade de nos tornarmos
seres éticos, respeitadores, observadores dos limites saudáveis e necessários. O diálogo
evitaria o estabelecimento de uma “relação em que um dite as normas e o outro,
simplesmente, as observe”.121 O diálogo, en fim, ajudaria no estabelecimento da
autonomia, possibilitando a “problematização do próprio conhecimento em sua
indiscutível relação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para
melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la”.122 Seres autônomos, conscientes de
sua incompletude, provavelmente obedeceriam àquilo que os libertasse, e que os
tornasse cada vez mais completos.
É necessário, ainda, pensar num diálogo que não penda nem para o autoritarismo
e nem para a licenciosidade. Pois, “como aprender democracia na licenciosidade em
que, sem nenhum limite, a liberdade faz o que quer ou no autoritarismo em que, sem
nenhum espaço, a liberdade jamais se exerce?”.123
2.3. A ecessidade da Liberdade
Um terceiro aspecto importante sobre a temática da liberdade nos escritos
whiteanos é a necessidade da liberdade. Na cosmovisão religiosa de White, antes da
queda Adão e Eva desfrutavam de plena liberdade, pois “sua natureza estava em
harmonia com a vontade de Deus”.124 Além do mais, eles eram santos e felizes, “tendo a
imagem de Deus, e estando em perfeita obediência à Sua vontade”.125 De fato, Ellen
White descreve o estado de Adão e Eva, em sua vida antes da queda, como sendo de
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equilíbrio, perfeição e harmonia com Deus. “Em seu estado de inocência”, diz ela, “o
homem mantinha feliz comunhão” com Deus.126
Todavia, após o pecado, o ser humano “já não podia encontrar alegria e prazer na
santidade, e procurou se esconder da presença de Deus”.127 Antes livre, agora
prisioneiro. O ser humano tornara-se escravo. “Pela transgressão”, diz White, “tornamse os filhos dos homens sujeitos a Satanás”.128 A ação do pecado, a transgressão,
manifesta-se “enfraquecendo a mente e destruindo a liberdade da alma”.129 Assim
sendo, a escravidão do pecado torna necessária a libertação do ser humano. De modo
que foi justamente por ser criado livre – como agente moral livre130 – que houve a
possibilidade do pecado, da desobediência. Em outras palavras, a liberdade permite o
erro e a escravidão, que exige libertação; isso constitui o aspecto paradoxal da liberdade
concedida por Deus.
O ser humano teria, então, apenas duas opções: “liberdade em Cristo, ou
servidão e tirania no serviço de Satanás”.131 Ou, como ela própria explica em outro
texto, temos a opção da “liberdade dos filhos de Deus e a condescendência egoísta com
paixões baixas”.132 As “paixões baixas” podem ser compreendidas como “as fraquezas
da existência”, na linguagem de Comblin,133 as quais são apenas pretensa liberdade,
pois acabam escravizando quem a elas cede.
Diante de uma possível vida de escravidão, surge a necessidade de libertação,
que carrega consigo o reconhecimeno da impotência, pois, segundo White, “é-nos
impossível, por nós mesmos, escapar ao abismo do pecado em que estamos
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mergulhados”;134 de modo que não “basta desenvolver o bem que por natureza existe no
homem”,135 sob pena de tornar-se prisioneiro de suas limitações e desejos. Este dilema é
exemplificado por Comblin nas seguintes palavras: “Não é livre aquele que diz que faz
o que quer, mas, na realidade, não sabe resistir à pressão dos desejos, tornando-se
escravo dos objetos que excitam o seu desejo”.136
2.4. O Papel de Cristo na Liberdade Humana
Até aqui vimos que, na concepção whiteana, a liberdade não é iniciativa e nem
propriedade humanas; é uma concessão divina. A demonstração clara disso pode ser
evidenciada pelo fato de o ser humano ter sido criado como entidade moral livre;
todavia, como não soube usar apropriadamente sua liberdade, perdeu a lucidez e
capacidade de escolhas apropriadas, comprometendo todo o processo de libertar-se.
Surge, então, diante de uma possível vida de escravidão, a necessidade da libertação,
que carrega consigo o reconhecimeno da impotência. Aqui entra, finalmente, um quarto
aspecto que deve ser considerado na temática whiteana da liberdade, e tem a ver com o
papel fundamental de Cristo, o qual, segundo White, tem prazer em trabalhar pela
liberdade humana.137 E sendo que o ser humano não tem poder para libertar a si mesmo,
depende completamente dEle.138 Creio que este quarto aspecto é o corolário dos três
elementos anteriores por mim sugeridos como norteadores na noção whiteana de
liberdade, pois a libertação-liberdade é, acima de tudo, um empreendimento espiritual,
possibilitado por Cristo, com claros desdobramentos acionários na sociedade.
Para White, Cristo era perfeitamente livre, agindo com “perfeita liberdade”. Por
causa disso, “foi um perfeito modelo daquilo que devemos ser”.139 Além do mais, Cristo
humilhou-se pela liberdade humana,140 com o intuito de “proclamar liberdade aos
cativos de Satanás”.141 E como o ser humano pode usufruir dessa liberdade por Ele
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possibilitada? É “fazendo-se um com Cristo” que o ser humano “é tornado livre”.142 É
na Sua presença que o ser humano anseia pela autêntica liberdade.143 Em outras
palavras, tornar-se um com Cristo (pela comunhão) é “a única condição em que é
possível o libertamento do homem”.144 A presença permanente de Cristo traz
liberdade.145 Esta presença enche o ser humano de amor, que possibilita desfrutar a
liberdade.146 Como resultado, ocorre algo interessante, pela paradoxalidade: A
comunhão aproxima o ser humano de Cristo, libertando-o, e é justamente essa liberdade
que permite uma comunhão direta com Deus.147
Esta comunhão não se trata de um empreendimento puramente espiritual,
contemplativo. A evidência da eficácia desta comunhão pode ser percebida em ações.
Neste sentido, White afirma:
[Deus] concedeu aos homens o privilégio de tornarem-se participantes da
natureza divina e de, por sua vez, difundir bênçãos aos seus semelhantes. Esta é a
mais elevada honra, a maior alegria que Deus pode conferir ao homem. Os que
assim se tornam participantes da obra de amor são levados para mais perto de seu
Criador.148

De modo que, no entendimento de White, “cada ato de auto-sacrifício para o
bem dos outros, robustece o espírito de beneficência no coração do beneficiador,
ligando-o mais estreitamente ao Redentor do mundo”.149 Isto implica em considerar
Jesus como modelo que deve ser assumido, norteando o que o ser humano deve ser:
pregoeiro da liberdade; é deste modo que a comunhão se fortalece. Esta atividade
exercida, este espírito de amor pelos outros, “proporciona ao caráter profundeza,
estabilidade e formosura cristã, e traz paz e felicidade ao seu possuidor”.150 Note-se os
elementos aqui envolvidos: o sujeito que age, o outro que se beneficia, e o Deus que
motiva pelo exemplo. Guardado o devido contexto, essa tríade parece encontrar eco na
noção freireana de existir, que “implica numa dialogação eterna do homem com o
homem. Do homem com o mundo. Do homem com o seu Criador”.151 E qual o impacto
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desta tríade? No relacionamento do homem com o homem, nasce a fraternidade e o
consenso de ajuda mútua; no relacionamento com o mundo, estabelece-se uma ponte de
conhecimento e fruição; e com o Criador, aspira-se a eternidade e busca-se respostas
existenciais.152
3. O CO CEITO WHITEA O DE LIBERDADE
Para entender o conceito whiteano de liberdade é necessário primeiramente
compreender o que não é liberdade. White entende que ignorar e desafiar as regras e leis
não é liberdade.153 “Tratar com desprezo os reclamos de Deus” é um ato de “loucura e
ignorância”, sendo isso uma falsa liberdade, e que assim age coloca-se “no cativeiro do
pecado e de Satanás”.154 Percebe-se que uma das razões pelas quais Ellen White vê
problemas com o desafio às regras e leis é que a liberdade sem lei pode acabar com as
“bases da responsabilidade moral”.155 Além disso, White vê a lei como “preservadora da
verdadeira independência e liberdade. Ela nos aponta e proíbe as coisas que degradam e
escravizam, e desta maneira proporciona ao que lhe obedece proteção contra o poder do
mal”.156
Considerando que lei implica em limite, a noção whitena da lei como
preservadora da verdadeira independência e liberdade faz pleno sentido; ela não está
sozinha nesse raciocínio. O já referido psicólogo e educador Yves de La Taille
argumenta favoravelmente sobre a existência de limites físicos e limites normativos, os
quais fazem “parte da educação, do processo civilizador e, portanto, a ausência total
dessa prática pode gerar uma crise de valores, uma volta a um estado selvagem em que
vale a lei do mais forte”.157
No contexto do respeito às boas regras e leis, White defende a disciplina, cujo
objetivo é ensinar “o governo de si mesmo”.158 De modo que a disciplina conduz à
obediência consciente, a qual se fundamenta na idéia de que todas as coisas se acham
subordinadas a leis, e que a desobediência conduz finalmente a desastres e
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sofrimentos.159 Neste sentido, ela entende que “quando Deus diz: ‘Não farás’,
amorosamente Ele nos avisa das conseqüências da desobediência, a fim de nos livrar de
desgraças e perdas.160 Assim, a proibição divina visa a liberdade e felicidade humanas.
O conceito whiteano de disciplina encontra paralelo na idéia freireana que
considera a disciplina como resultante “da harmonia ou do equilíbrio entre autoridade e
liberdade”, e “implica necessariamente o respeito de uma pela outra, expresso na
assunção de que ambas são feitas de limites que não podem ser transgredidos”.161 White
também entende que liberdade não é a licenciosidade, o que produziria o engano de que
o desejo é a lei principal da vida,162 e estabeleceria a idéia de que o homem só é
responsável por si mesmo.163 Freire, por sua vez, defende “a liberdade que assume
limites necessários”, reconhecendo que nem a posição autoritária ou a licenciosa
“trabalha em favor de democracia”.164
E se liberdade não é ignorar e desafiar as regras e leis, e tampouco uma vida de
licenciosidade, o que seria, então, a liberdade? White afirma que “a única liberdade que
uma vontade finita pode fruir, consiste em pôr-se em harmonia com a vontade de
Deus”.165 Dessa maneira, poderá o ser humano participar da natureza divina, sendo
possível, então, a obtenção da sua liberdade.166 Ellen White entende que o cumprimento
da vontade de Deus é a obediência a Ele.167 No entanto, a obediência a Deus ficou
comprometida – no sentido de que tornou-se difícil obedecer – por ocasião da queda ou
da entrada do pecado, pois “o pecador não podia sentir-se feliz na presença de Deus”.168
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Para a autora, então, a liberdade consiste no cumprimento da vontade de Deus, a
qual é compreendida como a obediência a Ele. De maneira que a liberdade se manifesta
na obediência; o ser humano é livre quando obedece. Mas também obedece porque é
livre; afinal, ele foi criado como um agente moral livre,169 e sua obediência é resultado
do exercício de sua vontade. Por vontade humana, Ellen White entende “o poder que
decide, o qual opera nos filhos dos homens para obediência a Deus, ou para a
desobediência”.170 Como se vê, a autora relaciona a liberdade humana ao pleno
exercício da vontade. A este respeito, Arendt argumenta que, mesmo parecendo
estranho, a “faculdade da vontade, cuja atividade essencial consiste em impor e
mandar”, é a mesma que abriga a liberdade.171
O conceito whiteano de obediência a Deus é bastante contestado hoje,
principalmente porque a obediência está ligada a alguma autoridade, a qual, conforme
Arendt, tem “desaparecido do mundo moderno”,172 a ponto de que “tanto na prática
como teoricamente, não estamos mais em posição de saber o que a autoridade realmente
é”.173 De acordo com Arendt, desde Montaigne vem se explorando amplamente o tema
da perda da autoridade moral pública e suas consequências para a vida diária em um
mundo dividido pela religião.174 Por isso, é fundamental compreender que tipo de
obediência é defendida no pensamento whiteano.
White entende que “obediência não é mera aquiescência [concordância] externa,
mas sim o serviço de amor”.175 O amor surge pela entrega a Cristo e pela operação de
Sua graça perdoadora.176 É pelo amor divino que “todo peso se torna leve”, o dever
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agradável e o sacrifício prazeroso.177 Assim sendo, a obediência não deve ocorrer por
mero cumprimento da norma, e nem por imposição arbitrária. É uma alternativa que
decorre da liberdade e que, ao mesmo tempo, conduz a ela.178 A obediência à lei, então,
não deve ser entendida como mera sujeição, pois, desfrutando da liberdade em Cristo, o
ser humano não está mais debaixo da escravidão da lei, “pois aos que crêem e
obedecem, Sua lei não é lei de escravidão, mas de liberdade”.179
Logo, quando se obedece, simplesmente se reconhece a legitimidade da
autoridade. Essa liberdade permanecerá enquanto a autoridade não usar meios
coercitivos. Na compreensão de White, Deus não usa de força ou coerção em seu
exercício de autoridade e na exigência da obediência. Se bem que, segundo Arendt, “a
origem da autoridade no governo autoritário é sempre uma força externa e superior a
seu próprio poder”,180 o conceito de Ellen White é de um Deus amoroso, justo, e não
autoritário ou tirano.181 Isso pode ser evidenciado pela compreensão de que Deus criou
o ser humano como entidade moral livre.182
Em nome da liberdade humana, Deus permitiu a possibilidade de transgressão a
fim de que houvesse desenvolvimento de caráter.183 O desenvolvimento do caráter, por
sua vez, só seria possível mediante a obediência voluntária. Pode-se, então, afirmar, que
sem obediência o caráter não poderia ser plena e adequadamente desenvolvido. Em
contrapartida, a obediência forçada estagnaria o caráter humano, pois o tornaria um
simples autômato – um robô – sem possibilidade de escolha, o que caracterizaria seres
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humanos sem liberdade. Assim sendo, parece-me que White não compactua com a idéia
de que uma mera prática no sentido “ordem-obediência” seja a solução ou o melhor
caminho no relacionamento do ser humano com Deus. No entanto, assim como Arendt,
White claramente entende que “a autoridade implica uma obediência na qual os homens
retêm sua liberdade”.184
É necessário acrescentar, ainda, que a noção whiteana de liberdade considera
claramente a preponderância da soberania divina. No final das contas, sobressai a
vontade de Deus. Seria o caso de questionar se esta supremacia divina não constituiria
uma violação declarada da liberdade humana. Afinal, como falar em liberdade, estando
constantemente sob o comando de “Alguém”? A este respeito, vale a pena lembrar uma
afirmação categórica de Hannah Arendt: “Se os homens desejam ser livres, é
precisamente à soberania que devem renunciar”.185 Esta soberania – tanto individual
como de grupos – pode transformar-se numa opressão da vontade, seja tornando-se
prisioneiro da própria vontade, quanto de um grupo organizado.186 De maneira que a
“sujeição” à vontade de Deus pode ser uma espécie de “aposta”, mantendo-se uma
submissão e obediência conscientes.
Para White, a liberdade começa num processo externo: é Deus quem chama o ser
humano para uma vida de liberdade;187 entretanto, sua concretização ocorre “no serviço
de Deus”,188 e servir a Deus significa colocar-se à disposição das pessoas, guiando-as ao
conhecimento da verdade, no sentido espiritual,
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mas também significa cuidar dos

“pobres, aflitos, ignorantes ou infelizes”.190 Diríamos, então, que servir é uma opção
decorrente da liberdade.
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Igualmente, o serviço de que Ellen White fala consiste na pregação das Boas
Novas do Evangelho. Desta maneira, cada pessoa deve ser preparada para ser luz “nas
trevas morais deste mundo”.191 Mas o serviço também se refere ao espírito de
desprendimento e solidariedade social.192 A decisão pessoal de aceitar a Cristo, e
escolher ser livre no serviço ao outro, é um processo interno, possibilitado pela graça de
Cristo,193 que age com “a permissão do agente humano”.194 De tal maneira que “todo
verdadeiro discípulo nasce no Reino de Deus como missionário”, pois “aquele que bebe
da água viva, faz-se fonte de vida”.195
Note-se a implicação das palavras anteriores de White: O novo nascimento, a
despeito de ser um evento espiritual, é demonstrado de forma prática no
desenvolvimento da missão, que é o serviço em prol do reino de Deus: amar as pessoas,
colocando-se à disposição delas. Podemos estabelecer claramente relação entre o
processo externo – é Deus quem chama para a liberdade – e o processo interno – a
decisão pessoal de aceitar a Cristo e escolher ser livre no serviço ao outro. A síntese
destes processos se dá na práxis do serviço.
Paulo Freire trabalhou o conceito de liberdade como práxis; para ele, a liberdade
“é práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformálo”.196 É um exercício constante – um êxodo ou movimento que se origina no ser
humano197 e que se concretiza – como em Ellen White – em ações que favorecem ao
outro. Para Paulo Freire, livre é a pessoa que questionar o estado das coisas que a
cercam e, principalmente, tiver a capacidade de fazer parte desse contexto como agente
transformador.198
Até aqui ficou claro que Ellen White entende a liberdade como consciente,
inteligente e, portanto, racional. Esta dedução pode ser feita a partir da compreensão de
que a obediência não deve acontecer meramente pelo cumprimento da norma, e nem por
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imposição arbitrária de Deus. E sendo a liberdade uma escolha consciente, é também
um ato da vontade. Isto é, o ser humano escolhe obedecer por uma ação livre da vontade
e não por precipitação instintiva. Ellen White entendia que a vontade, “o poder da
decisão ou de escolha”, é quem “governa a natureza do homem”.199 Esta vontade é o
poder de escolha que Deus deu ao ser humano; é mediante a vontade que se escolhe
servir ou não a Deus; é mediante a vontade que o ser humano escolhe ou não participar
do processo de sua própria libertação.
O conceito de liberdade, no pensamento whiteano, pode ser sintetizado da
seguinte maneira: Considerando que Deus é amor, a libertação-liberdade consiste no
cumprimento da vontade de Deus, a qual é compreendida como a obediência a Ele. A
liberdade se manifesta na obediência aos preceitos de Deus, pois o ser humano é livre
quando obedece. No entanto, esta obediência não consiste em mero cumprimento da
norma, e não ocorre por imposição arbitrária. Porque se obedece a Deus que é amor, a
concretização da liberdade ocorre no serviço, a Deus e ao próximo, motivado pelo amor
solidário.
Ao finalizar esta seção, é necessário observar que a importância dada por Ellen
White ao tema da liberdade humana contrasta com a aparente falta de atenção que os
principais teólogos adventistas têm demonstrado ao tema. Esse fato pôde ser constatado
em pesquisa feita na Andrews University, situada em Berrien Springs, Michigan,
Estados Unidos, principal universidade da denominação;200 nenhum artigo, dissertação
ou tese foi localizado sobre o tema em questão. Nota-se que teólogos da IASD têm
produzido diversos artigos a respeito variados temas, como, por exemplo, a natureza de
Cristo, focando-se em questões do tipo: A natureza de Cristo era como a de Adão antes
da queda ou depois da queda? Ele é de fato Deus?201 Essa temática é importante, pois
aprofunda a compreensão bíblica sobre Jesus Cristo. Todavia, não têm sido exploradas
as temáticas que implicam na compreensão de Cristo como autor da liberdade humana,
com seus consequentes desdobramentos para a vida prática. E se entendermos que a
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liberdade é uma temática chave para o cristianismo, teríamos de admitir que os
acadêmicos adventistas têm falhado neste particular.202
4. IMPLICAÇÕES DA

OÇÃO WHITEA A DE LIBERDADE PARA A

PRÁXIS PEDAGÓGICA
Ao que tudo indica, a abordagem whiteana de liberdade contribui para a
formação de um sujeito pensante, capaz de interagir consigo mesmo e servir aos outros.
Neste sentido, creio que a sua noção de liberdade impacta sua práxis pedagógica
essencialmente em três aspectos: possibilitando o desenvolvimento do caráter,
impulsionando uma educação que valoriza o pensamento crítico e permitindo uma
educação que requer o autocontrole.
4.1. A Liberdade e o Desenvolvimento do Caráter
Para White, uma importante consequência da liberdade é a possibilidade do
desenvolvimento do caráter. Assim ela se expressa:
Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a Sua lei [...]
neste caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral, livre, mas um
simples autômato. Sem liberdade de opção, sua obediência não teria sido
voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter.203

White afirma que Deus criou o ser humano como entidade moral livre, e, em
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houvesse desenvolvimento de caráter.204 O desenvolvimento do caráter, por sua vez, só
seria possível mediante a obediência voluntária. Logo, sem obediência-livre205 o caráter
não poderia ser plena e adequadamente desenvolvido. Em contrapartida, a obediência
forçada estagnaria o caráter humano, pois o tornaria um simples autômato – um robô –
sem possibilidade de escolha, o que caracterizaria seres humanos sem liberdade.
Percebo, então, uma importante conexão entre o conceito de liberdade de Ellen White e
a prática educacional: unicamente uma educação que preza pela liberdade é capaz de
desenvolver o caráter.
4.1.1. O Conceito de Caráter
As palavras whiteanas acima provocam três temáticas fundamentais. A primeira
diz respeito ao conceito de caráter. De acordo com Fowler, Ellen White descarta o uso
da palavra caráter como referência exclusiva a padrões de comportamento externos de
uma pessoa.206 De fato, White afirma que “habilidade mental e gênio não são caráter
[...] Reputação não é caráter. O caráter verdadeiro é uma qualidade da alma, revelandose na conduta”.207 Neste caso, características como habilidade mental, genialidade,
reputação, estilo brilhante, elevada concepção de arte, delicado refinamento, dinheiro e
saúde, nobre descendência, e até mesmo gentileza, paciência, mansidão e bondade –
importantes como possam ser – não podem ser compreendidos como o caráter.208
De acordo com a análise de Fowler, a conceituação whiteana de caráter apresenta
quatro aspectos que devem ser destacados.209 Primeiramente, Ellen apresenta uma
204
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definição inclusiva, baseada na sua compreensão da origem, natureza e destino do ser
humano. Originariamente criado à imagem de Deus, o ser humano é formado pelas
dimensões espiritual, mental, moral e física, as quais, interrelacionadas, constituem a
unidade humana. Devido ao pecado, todavia, essa imagem foi afetada, e requer a
atividade redentiva de Cristo para sua restauração.210 Ao abordar as especificidades da
conceituação whiteana, Fowler entende que ela “reconhece as particularidades do
comportamento, o poder da ação altruísta e da auto-satisfação, a força de intenção, o
papel da autonomia moral e a necessidade de internalizar princípios”.211 Todavia, ela faz
mais do que apenas arguir que o caráter envolve e expressa o ser humano completo; a
autora entende que o caráter “é um princípio interno motivador e ativador que se revela
nas respostas relacionais e no comportamento total do homem. A definição whitena de
caráter reconhece as dimensões cognitiva, moral e espiritual”.212
[...] Espiritualmente, ela vê o caráter como aquela parte do homem pela qual Deus
deseja Se expressar através da restauração da Sua imagem, a qual em troca se
manifestará em amor desinteressado por todos os homens. Moralmente, White vê
o caráter em termos de poder de vontade e autocontrole, os quais, juntos,
constituem vitalidade moral visto nos poderes do indivíduo de resistência, decisão
e ação. A dimensão cognitiva de caráter inclui raciocínio moral, que é precedido
por motivos e sentimentos.213

Em segundo lugar, a definição whitena de caráter apela para uma ênfase dupla:
integracional e direcional. No aspecto integracional, a integração do caráter de ser
humano está assegurada por uma abordagem teocêntrica da vida. “Com Deus como o
centro e a semelhança com Deus como a meta última do desenvolvimento do caráter, a

respostas de comportamento de uma pessoa. Este princípio é identificado como amor que se expressa em
altruísmo para com outros e auto-realização de si mesmo. Por outro lado, os psicólogos Robert F. Peck e
Robert J. Havighurts definem caráter como um aspecto especial da personalidade na qual são centrados os
motivos fundamentais subjacentes e causadores de comportamento. Jean Piaget olha para
desenvolvimento moral em termos do tipo de relacionamento de respeito e relacionamento demonstrado
em relação às regras: quer o tipo heterônomo – no qual as regras sejam consideradas autoritativas,
invioláveis e objetivas – ou o tipo autônomo – no qual a cooperação e codificação são vistas como a fonte
das regras. Para Lawrence Kohlberg, caráter, na medida em que diz respeito a julgamento moral, é um
movimento em direção a uma internalização do conceito de justiça, que exige que a pessoa aja com um
senso universal do certo e do errado, dever e obrigação, e de respeito e lealdade para com outros . O
caráter ideal é alcançado quando uma pessoa raciocina e age de acordo com este princípio universal
internalizado de justiça. FOWLER, John M. The Concept of Character Development in the Writings of
Ellen G. White, p. 218-219. Na medida em que White usa uma linguagem religiosa, parece que a principal
diferença dela em relação aos autores citados é que coloca Deus no processo do desenvolvimento do
caráter; o que os psicólogos não fazem e não podem fazer por uma questão de método científico.
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integração do caráter torna-se uma realidade”.214 Sobre o aspecto direcional, Fowler
afirma que o desenvolvimento de caráter é direcionado para seu alcance tanto imediato
quanto último; neste caso, o caráter é vital para o cumprimento do objetivo do homem
nesta vida, agora, mas é também inseparável com seu destino último.215
Em terceiro lugar, pode ser dito que White entende que “caráter é poder”, uma
espécie de testemunho silencioso de uma vida verdadeira, desinteressada, agradável,
que carrega uma influência quase irresistível,216 que “não se molda exteriormente”, mas
que “irradia do interior”.217 Finalmente, na visão whiteana, o caráter abrange as
demandas espiritual, mental e moral do ser humano, não havendo, entretanto,
independência de cada uma delas. De fato, integração e ultimidade caracterizam sua
compreensão de caráter,218 já percebido anteriormente, no capítulo 2 desta pesquisa,
quando abordamos a temática da holismo e escatologismo no conceito whiteano de
redenção.
A partir dessas considerações, pode-se propor a seguinte conceituação de caráter
no pensamento whiteano: Parte/elemento do ser humano mediante o qual Deus pode
expressar-se na restauração de Sua imagem, e que se revela no amor solidário pelo
próximo; igualmente, é o poder da vontade e autocontrole, os quais constituem os
fundamentos para as decisões e ações; é também o raciocínio moral, precedido por
motivos e sentimentos. Como se vê, a conceituação whitena de caráter fundamenta-se
numa noção holística do ser humano, onde o aspecto espiritual é o eixo fundamental; o
caráter encontra seu pleno significado e eficácia quando direcionado por e para Deus,
direcionamento este permeado de liberdade e amor.
4.1.2. O que é Desenvolvimento de Caráter
A segunda temática provocada pela noção de que uma educação que preza pela
liberdade é capaz de desenvolver o caráter, diz respeito à compreensão de
desenvolvimento do caráter.219 Fowler chama a atenção para o fato de importantes
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teóricos do comportamente humano – como Ernest M. Ligon, Robert F. Peck, Robert J.
Havighurts, Piaget e Kohlberg –apresentarem um elemento comum em sua abordagem:
que o ser humano é potencialmente capaz de desenvolver seu caráter.220 Ellen White, no
entanto, entende a temática de modo um pouco diferente.221 Ela começa afirmando que
o ser humano é um resultado da criação de Deus, e a piedade é o alvo a ser conseguido
no desenvolvimento do caráter. Todavia, o ser humano é impotente para, sozinho,
efetuar mudanças, sejam no âmbito moral ou religioso. Ela diz:
É-nos impossível, por nós mesmos, escapar do abismo do pecado em que estamos
afundados. Nosso coração é ímpio, e não o podemos transformar [...] A educação,
a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua própria esfera,
mas aqui eles são impotentes. Eles podem produzir um comportamento
exteriormente correto, mas não podem mudar o coração; eles não podem purificar
as fontes da vida. É preciso um poder que trabalhe interiormente, uma nova vida
que proceda do alto, antes que os homens possam ser mudados do pecado para a
santidade.222

Claramente, White destaca que o pecado “incapacitou o homem na solução dos
seus problemas morais, e a menos que este problema seja efetiva e decisivamente
resolvido, não pode haver nenhum desenvolvimento de caráter”.223 Diante desta
barreira, “a auto-revelação de Deus e a atividade redentiva na pessoa de Cristo são a
resposta ao problema do pecado, e é isto que constitui a provisão divina do
desenvolvimento de caráter”.224 De maneira que o desenvolvimento do caráter é o
processo de maturidade da potencialidade humana, envolvendo os aspectos físicos,
mentais, sociais e espirituais – o holismo humano.
com uma força de determinação, amplitude e efetividade de influência social, e grau de dedicação para
uma filosofia de valores. Por outro lado, os psicólogos Robert F. Peck e Robert J. Havighurts afirmam
que o desenvolvimento de caráter fundamenta-se no raciocínio moral e nas modificações de
comportamento do egoísmo ao princípio internalizado que leva em conta o interesse do outro. O
desenvolvimento, a maturidade, a experiência, e a interação psico-social ajudam na modificação. Piaget e
Kohlberg entendem que os meios do desenvolvimento moral podem ser encontrados na maturação
cognitiva. Piaget observa que o desenvolvimento cognitivo é a base do raciocínio moral. Ele sugere que a
maturação, a experiência, a socialização e o auto-regulamento são pré-requisitos necessários para
conseguir a autonomia moral. Kohlberg também indica que o raciocínio moral é uma condição necessária
para o desenvolvimento moral. O desequilíbrio cognitivo é um estágio e a atração cognitiva do seguinte
estágio mais alto dentro da sua teoria de seis estágios constitue o meio do desenvolvimento moral. A
síntese foi feita a partir de FOWLER, John M. The Concept of Character Development in the Writings of
Ellen G. White, p. 224-226.
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Como resultado da ação divina, o caráter humano reflete uma unidade dinâmica,
integração, harmonia e consistência. “Assim a unidade divina-humana no homem,
exprimindo-se em uma vida de princípio, constitui os meios do desenvolvimento do
caráter nos escritos de White”.225
Mesmo que não possa efetuar mudanças sozinho – como sustenta White – o ser
humano tem parte nela, evidenciando que tem um potencial para isso. O que necessita é
da graça de Deus. Por isso, podemos dizer que, da perspectiva de uma educação
“secular”, o potencial de desenvolvimento do caráter humano não se realiza sozinho,
mas necessita do encontro com o outro no serviço solidário, que desperta, por exemplo,
o desejo de justiça universal, enquanto que da perspectiva de White a graça de Deus se
manifesta ou se comprova nesse serviço. Assim sendo, manifesta-se diferença na
linguagem, mas não na lógica.
Finalmente, embora o indivíduo seja, no final das contas, o responsável pelo
desenvolvimento do caráter, o lar e a escola tem uma grande responsabilidade em
providenciar proteção e ambiente necessário para a nutrição do caráter. A
responsabilidade dos pais inclui um cuidado adequado no pré-natal e na primeira
infância, modelando, disciplinando, ensinando e providenciando oportunidades para
fazer escolhas. A responsabilidade da escola, entre outras, centra-se na seleção de
professores e currículo comprometidos com o desenvolvimento do caráter.
4.1.3. Como se Relaciona a Liberdade com o Desenvolvimento do Caráter
Ao final desta seção, resta-nos uma questão fundamental: Como se relaciona a
liberdade com o desenvolvimento do caráter? Diante de tudo o que foi exposto, creio ser
apropriado propor três caminhos/repostas para este questionamento. O primeiro é que a
liberdade permite a execução de boas ações, o que contribuiria para o cultivo e
desenvolvimento de um caráter bondoso, justo, responsável, solidário, amoroso. O
segundo é que a liberdade, em contrapartida, permite igualmente a transgressão, o erro;
saber lidar com a transgressão, vencendo-a ou superando-a, pode desenvolver um
caráter compreensivo, perdoador, paciente, esperançoso, que aprende a fazer novas e
acertadas escolhas. Inclusive, saber lidar com o erro torna-se uma importante estratégia
pedagógica, não limitando-se apenas a um aprendizado espiritual e moral, mas também
cognitivo. Neste sentido, Paulo Freire acredita que “errar não é uma grave deficiência” e
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revelação de incompetência, “mas um momento possível no percurso da curiosidade”.226
Paradoxalmente, o erro não é necessário, devendo por isso ser fabricado, mas ele é sim
“necessário no sentido de que ele toma parte do processo, do encaminhamento, do andar
da curiosidade”.227
Uma terceira maneira mediante a qual a liberdade se relaciona com o
desenvolvimento do caráter é que a liberdade permite obediência voluntária, e a
obediência voluntária, consciente, pode contribuir com o desenvolvimento do caráter,
pois o sujeito não age pressionado, coagido, mas por escolha própria, refletida. Desta
maneira, cultiva-se responsabilidade no agir, exercitando-se o juízo e a capacidade
avaliativa.

4.2. A Liberdade e o Pensamento Crítico
O conceito whiteano de liberdade possibilita e suscita o desenvolvimento do
pensamento crítico, no qual se fundamenta a autonomia, e à qual alimenta. Desde seu
primeiro texto sobre educação, datado de 1872, White valorizou e promoveu uma
educação preocupada com o desenvolvimento do pensamento reflexivo, que formasse
nos estudantes um elevado senso crítico, tornando-os pensadores e não apenas refletores
do pensamento de outros. Assim ela expressou essa intencionalidade:
Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de um poder próprio do
Criador – a individualidade – poder para pensar e agir. Os homens nos quais este
poder é desenvolvido são os que encaram responsabilidades, que são líderes nos
empreendimentos e que influenciam caracteres. É a obra da verdadeira educação
desenvolver este poder, treinar os jovens para serem pensadores e não meros
refletores do pensamento de outros homens. Em vez de limitar o seu estudo ao
que os homens têm dito ou escrito, deixem os estudantes serem dirigidos às fontes
da verdade, aos vastos campos abertos para pesquisa na natureza e na revelação.
Deixem-nos contemplar os grandes fatos do dever e do destino, e a mente se
expandirá e fortalecerá.228

Da citação acima se depreende que o processo ensino-aprendizagem deveria ser
encarado como muito mais do que um simples adestramento ou disciplina mental; entre
outros, seu objetivo é “produzir homens fortes para pensar e agir, homens que sejam
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senhores e não escravos das circunstâncias, homens que possuam amplidão de mente,
clareza de pensamento, e coragem nas suas convicções”.229 Na noção whitena de
“senhores e não escravos das circunstâncias” assenta-se, creio eu, sua idéia do
pensamento crítico como fundamento da autonomia: o ser humano é autônomo na
medida em que é livre para pensar com liberdade, sem necessariamente repetir discursos
formados e aceitos. Parafraseando Paulo Freire, diríamos que a autonomia é a
busca/prática de um caminho reflexivo e não reflexo.230
Ao defender a idéia de que a verdadeira educação deve promover o pensamento
independente, e não meramente a repetição de discursos – a educação “bancária” –
White provavelmente tem em mente que o pensamento crítico inclui pensar para além
do aceito, do estabelecido, daquilo entendido como normalidade. Na prática, como já
vimos no capítulo 1, diversas vezes ela personificou um comportamento “subversivo”,
contrariando a forte liderança masculina da IASD, não apenas rejeitando as formas de
autoridade estabelecidas ao longo de anos, mas especialmente considerando-as espúrias
e falsas. Ao que parece, White não se conformava em receber uma idéia/interpretação
em forma “de receita, de prescrição a ser seguida”.231
Sobre a temática da liberdade e criticidade, creio ser significativa a observação
de Erich Fromm ao perceber que “a estrutura da sociedade moderna afeta o homem de
duas maneiras, simultânea e paradoxalmente: ele fica mais independente, confiante em
si mesmo e crítico, e fica mais isolado, sozinho e com medo”.232 Neste sentido, uma
mente não crítica pode tornar a pessoa presa fácil de um sistema que tenciona torná-la
simplesmente

em

“pequenos

dentes

de

engrenagem”,233

cerceando-lhe

sua

individualidade, punindo sua correta ‘subersividade’, colocando-a sob a mira do
autoritarismo de pessoas e instituições. Por isso, é necessário incentivar o pensamento
crítico a fim de que a pessoa seja livre – se isso é possível – e não meramente tenha a
ilusão da liberdade. De fato, o embotamento da capacidade de raciocínio crítico é mais
perigoso do que ataques declarados, e mais imoral, do ponto de vista da integridade
humana, do que, por exemplo, a literatura indecente, cuja publicação é punida.234
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Ademais, um processo educacional que preza pela liberdade evita, como diz
Paulo Freire, “o anonimato nivelador da massificação”, a qual, além de tirar a esperança
e a fé, domestica e acomoda, produzindo o não sujeito, ou, pior, o puro objeto.235 Em
contrapartida, a educação libertadora, crítica, possibilita a superação da “atitude do
simples ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época”.236
Naturalmente, é o pensamento crítico que permite a compreensão da realidade, ou,
como Freire nomeia, a captação dos acontecimentos. É só dessa maneira que o ser
humano “poderá interferir, ao invés de ser simples espectador, acomodado às
prescrições alheias – meros refletores do pensamento de outros homens, na noção
whitena – que, dolorosamente, ainda julga serem opções suas”.237 Uma atitude crítica,
possibilitada pelo diálogo, pode resultar em sujeitos libertos da massificação, que
saibam conduzir-se e não serem conduzidos;238 sujeitos não meros cumpridores de
fórmulas; “líderes nos [diversos] empreendimentos e que influenciem caracteres”,
verdadeiros “pensadores”.239
4.2.1. O Papel da Escola e dos Professores
Daí que um ensino-aprendizado libertador requer educadores diferenciados:
provocadores, instigadores, facilitadores, que colaborem na formação de estudantes
pensadores e não meros repetidores de fórmulas estabelecidas. Este desafio é descrito
por White nos seguintes termos:
O verdadeiro professor não se satisfaz com trabalho de segunda ordem. Não se contenta
com direcionar seus estudantes a um padrão mais baixo do que o mais elevado que lhes
é possível atingir. Não pode contentar-se com lhes comunicar apenas conhecimentos
técnicos, fazendo deles meramente espertos contabilistas, habilidosos artistas, prósperos
negociantes. É sua ambição inspirá-los com os princípios da verdade, obediência, honra,
integridade e pureza – princípios que deles farão uma força positiva para a estabilidade e
elevação da sociedade.240

Uma prática educativa que preze pela formação de seres pensantes envolve
riscos, pois “exige a capacidade de tolerar a frustração e a confusão; de agir sem saber o
que vai acontecer; de enfrentar a incerteza sem ficar inseguro”.241 Por outro lado, a
educação – e particularmente o professor – corre o risco de explorar indevidamente um
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dos significados da palavra “poder”, atribuindo-lhe o sentido de dominação, o que leva
à prisão do educando, à perda de sua liberdade. Dessa maneira, como observa Fromm,
produz-se o “impulso sádico de dominação”.242 Ao invés disso, o professor-educador
pode assumir o papel de auxiliar mágico, passando a ter grande significado na vida do
estudante.243 Daí ser fundamental o tipo de relação que se estabelece entre educador e
educando, porque é na relação professor-aluno que se pode instituir uma rede de
influências de poder singular. No entender de Martha D’Oliveira, é na relação
professor-aluno que se pode estabelecer relacionamento em três níveis:
O dos valores presentes na relação, transmitidos através de idéias verbalizadas em
sala de aula e refletidas as ações e nos objetivos de trabalho; o dos modelos
dados, ou seja, do que se faz e que é dado como exemplo, que pode ou não ser
imitado, e o da interação propriamente dita: das reações das pessoas ao que o
outro faz.244

Praticar um ensino centralizado no aluno – e não na performance do professor –
pode favorecer o cultivo de valores, modelos e interação, o que pode ser importante para
o processo de uma educação que se interessa pelo pensamento crítico, e, em última
instância, pela liberdade dos estudantes, pois se há algo de muito positivo que a Escola
pode fazer pelos estudantes é “dotá-los de um poder de discernimento que lhes permita
orientar-se devidamente em um clima social perturbado pela manipulação”.245
Entretanto, é necessário alertar que um ensino centralizado no aluno é condição
necessária, mas não suficiente para um pensamento crítico. Afinal, é perfeitamente
possível ensinar centrado no aluno com o objetivo de torná-lo um mero e eficiente
reprodutor dos valores dominantes da sociedade. A esta altura, é oportuno recorrer a
Paulo Freire. “A educação é um ato de amor”, diz o educador, “por isso, um ato de
coragem”.246 Qual a razão de conectar o amor à coragem? Em essência, é o amor que
torna o processo educativo um processo de diálogo, e não de monólogo. “A educação”,
acredita Freire, “não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à
discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”.247 Por que farsa? O autor sugere que a
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farsa se instaura quando a educação/educador dita idéias, discursa aulas, trabalha sobre
o educadando, em vez de trocar idéias, discutir idéias e trabalhar com o educando.248
Operacionalizar isso tudo é, de fato, um ato de coragem, pois seria muito mais fácil
estabelecer um processo educacional diretivo, fundamentado na transferência de saber,
sem problematização de situações e conteúdos, sem intervenção no mundo.
A proposta whitena mostra-se coerente e plausível no intento de construir
pensamento crítico, pois, conquanto seu objetivo primordial seja resgatar na pessoa a
imagem do Criador, compreende-se que esse processo também envolve o
desenvolvimento de uma inteligência vigorosa, inventiva, independente. White afirma:
O intelecto humano precisa adquirir expansão e vigor, agudeza e atividade. Ele
deve ser obrigado a fazer trabalho duro, ou se tornará fraco e ineficiente. É
necessário energia cerebral para pensar mais seriamente; deve-se exigir do
cérebro o máximo a fim de resolver e dominar problemas difíceis, se não haverá
um decréscimo no poder e na capacidade de pensar. A mente deve inventar,
trabalhar e esforçar-se a fim de dar solidez e vigor ao intelecto.249
Em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, deixem os
estudantes serem dirigidos às fontes da verdade, aos vastos campos abertos para
pesquisa na natureza e na revelação. Deixem-nos contemplar os grandes fatos do
dever e do destino, e a mente se expandirá e fortalecerá.250

Entretanto, essa tarefa não é apenas responsabilidade do educador e da
instituição, pois, embora a escola deva incentivar os alunos na aquisição de vigor
mental, os estudantes precisam esforçar-se para isso acontecer. White argumenta:
O verdadeiro sucesso em qualquer setor de trabalho não é o resultado do acaso,
ou acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé
e a prudência, da virtude e perseverança. Superiores qualidades mentais e elevado
caráter moral não são o resultado de acidente. Deus dá oportunidades; o sucesso
depende do uso que delas se fizer.251

Por essa razão, mais do que receber informações prontas, o aluno deve ser
ensinado na arte de pensar, criticar, refletir. Porque “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”.252 Essa caixa de
ferramentas permitirá ao educando lidar com todo tipo de questionamentos, sem correr
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o risco de perder tempo com fórmulas, nomes e esquemas que rapidamente ficam
obsoletos. White concorda com a educação que se propõe desenvolver no estudante a
arte de pensar, ao afirmar:
Os professores deveriam levar os estudantes a pensar, e a entender claramente a
verdade por eles mesmos. Não é suficiente o professor explicar, ou o aluno crer; a
investigação deve ser suscitada, e o estudante deve ser atraído a declarar a
verdade em sua própria linguagem, tornando assim evidente que lhe vê a força e
faz a aplicação. Por diligente esforço, as verdades vitais deveriam assim ser
impressas na mente. Talvez isto seja um processo lento; mas é mais valiros do
que passar correndo sobre assuntos importantes, sem a devida consideração.253

É necessário esclarecer, ainda, que o cultivo do intelecto não deve ocorrer em
detrimento da parte moral e espiritual. É somente pelo harmonioso desenvolvimento das
faculdades mentais, tanto como das morais, que se alcança a mais alta perfeição de
ambos.254 White entende que o desenvolvimento do intelecto apenas, “à parte da
educação moral e religiosa, tem uma influência perniciosa”,255 demonstrada,
principalmente por uma postura contra o Criador e desobediência às suas leis.256
Entretanto, isso não significa adotar uma postura não crítica, de mera aceitação
do que é ensinado como sendo religião e Bíblia; ao contrário, significa exercer juízo de
valor a fim de descobrir as verdades vitais necessárias, sem, contudo, valorizar o
conhecimento intelectual e desprezar as questões morais e espirituais. Neste sentido,
creio ser urgente a necessidade de pensar também no por que e para quê, e não apenas
no como educacional. O como, que valoriza o método e as técnicas, não favorece a
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contestação das certezas, e não nos permite ver que elas não são tão certas como
parecem. Sobre isto, o educador Miguel Arroyo afirma:
Certezas múltiplas protegem nossas tranqüilidades profissionais [...] Dão a segurança
necessária para repetir ano após ano nosso papel. São os deuses que protegem a escola e
nos protegem [...] São nossas crenças e nossos valores. Não se discutem, se praticam
com fiel religiosidade.257

Os estudantes devem ser ensinados a enxergar a vida com intenso
questionamento, com a finalidade de encontrar uma vida melhor, mais significativa,
mais libertadora. Creio, então, que uma maneira apropriada de encarar esse desafio
radica num processo educativo. O teólogo Preston Williams afirma que “as
comunidades de fé devem aprender a educar seus membros para a mudanca, bem como
para a estabilidade”.258 Portanto, os líderes religiosos e educacionais têm o desafio de
ensinar compromisso e lealdade, seja para a manutenção das crenças e paradigmas ou
para a mudança necessária, preservando a liberdade de escolha.
Fomentar o pensamento crítico é fundamental porque pode ser uma evidência de
liberdade. Afinal, só um sujeito livre é capaz de expressar-se com autonomia.
Entretanto, a noção whiteana de pensamento crítico vai além de uma mera expressão
pessoal de autonomia, posto que a crítica/observação de White não se restringe à IASD,
mas ao sistema educacional que pretendia ser copiado – e até o foi em algumas
circunstâncias – pelos dirigentes da IASD. No cerne da questão está a necessidade de se
contrapor a uma educação e sociedade que formata as pessoas,259 e impõe um ritmo útil
aos seus interesses, mas alienante quando se considera a complexidade humana.
Alienante porque – de acordo com observação clara de Paulo Freire – mais do que
apenas impedir o pensar, o estado não-reflexivo, a alienação, “geralmente produz
timidez, uma insegurança, frustração, um medo de correr o risco da aventura de criar,
sem o qual não há criação”.260 Além disso, “a alienação estimula o formalismo que
funciona como um cinto de segurança”.261
Numa situação não-reflexiva, o dominador –a sociedade e, por que não, a igreja
– pode provocar, de acordo com Freire, um estado de:
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[...] domesticação alienante [...] Um estado refinado de estranheza, de
“autodemissão” da mente, do corpo consciente, de conformismo do indivíduo, de
acomodação diante de situações consideradas fatalistamente como imutáveis. É a
posição de quem encara os fatos como algo consumado, como algo que se deu
porque tinha que se dar da forma como se deu, é a posição, por isso mesmo, de
quem entende e vive a História como determinismo e não como possibilidade. É a
posição de quem se assume como fragilidade total diante do todopoderosismo dos
fatos que não apenas se deram porque tinham que se dar mas que não podem ser
“reorientados” ou alterados. Não há, nesta maneira mecanicista de compreender a
História, lugar para a decisão humana.262

A domesticação alienante, com a consequente perda da liberdade, é resultado de
uma educação bancária, “em que a única margem de ação que se oferece aos educandos
é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”.263 Para esta situação, requer-se
“libertação autêntica, que é a humanização em processo”, e isto não pode ser resultado
de mero depósito, palavras sem sentido, educação não consciente.264 A libertação
autêntica “é práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para
transformá-lo”.265 E para a uma ação certa é necessário o “pensar certo”, com
“disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só
porque é novo”.266
É verdade que o pensamento crítico em si não garante a liberdade, pois alguém
pode perfeitamente escravizar-se em suas ideologias individualistas, carregadas de
observações, mas desprovidas de argumentação séria e humanizante. Todavia, o pensar
certo – o pensamento crítico – aponta para a libertação autêntica, posto que pode
fornecer percepção para entender a vida e seus acontecimentos, tornando o ser humano
consciente da relidade que o cerca, preparo este fundamental para uma ação reflexiva.
4.3. A Liberdade e o Autocontrole
Uma terceira implicação da liberdade na práxis pedagógica whitena tem a ver
com o autocontrole. Devido à amplitude e dilemas da liberdade humana, o ser humano
precisa aprender a ser responsável por suas intenções e ações; precisa de limites. Neste
contexto, a temática do limite se torna fundamental na discussão de liberdade humana.
Conforme assegura o psicólogo Yves de La Taille, “A colocação de limites, no sentido
restritivo do termo, faz parte da educação, do processo civilizador”, e sua ausência
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“pode gerar uma crise de valores, uma volta a um estado selvagem em que vale a lei do
mais forte”.267 Todavia, os limites não podem ser impostos pelos outros a vida inteira,
num constante processo heterônomo. É necessário o desenvolvimento do autocontrole,
onde o sujeito gerencia sua própria vida, impondo a sim mesmo os limites necessários.
Nos escritos whiteanos, isto parece ocorrer graças a um processo disciplinar. De
modo que falar de limites e autocontrole, é falar de disciplina. Entretanto, é fundamental
entender o contexto no qual White apresenta sua noção de disciplina. Na educação
norte-americana do século XIX, ao que parece, a preocupação com a disciplina era bem
maior que com o próprio aprendizado do estudante. O historiador Carl Kaestle observa
que conseguir manter a sala de aula quieta representava o “ápice da excelência
pedagógica”.268 E como isto se tornou algo tão importante? Ocorre que as práticas
pedagógicas da educação norte-americana do século XIX eram determinadas, em
grande medida, pelas idéias protestantes, dentre as quais provavelmente uma que
exerceu notável influência era a concepção do pecado original, o qual poderia ser
unicamente combatido por severa disciplina; de modo que “a espontaneidade infantil
deveria ser altamente desencorajada, e até mesmo completamente esmagada”.269 O
historiador Bernard Wishy observa que, nesse período, uma criança brincalhona, ativa e
amorosa certamente estaria caminhando rumo à perdição.270 A única maneira de ajudar
a criança, então, era submetendo-a a uma obediência absoluta, reforçada por castigo
físico; este era o cenário da educação norte-americana do século XIX. Além disso,
Frederick Rudolph atesta que, em ensaio publicado por Benjamin Rush em 1786,
percebe-se o mais claro entendimento republicano de educação: “o homem é
naturalmente animal ingovernável”, e, portanto, deveria ser subjugado pelo Estado, pois
ele não pertence a si mesmo, mas é uma propriedade pública.271
Outra prática que colaborou com a concepção de uma educação “autômata” foi a
prática de monitoramento, elaborada pelo jovem professor inglês Joseph Lancaster. Este
sistema baseava-se na competição entre os estudantes, possibilitando que um único
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professor controlasse até 500 crianças num ambiente,272 dando então início a uma era
mecânica em educação,273 o que desconsiderava, obviamente, a necessidade de sujeitos
pensantes. Afinal, a única habilidade necessária numa era industrial era a de obedecer
ordens, considerada como a mais clara demonstração de disciplina.
Contrariando esse pensamento, White afirma:
Nos lares e nas escolas a educação das crianças não deve ser como o treinamento
mudos animais, porque as crianças têm uma vontade inteligente, que deve ser
orientada para controlar todos os seus poderes. Os mudos animais precisam ser
treinados, pois eles não têm razão e intelecto. À mente humana precisa ser
ensinada o autocontrole. Ela [a mente humana] deve ser educada para governar o
ser humano, enquanto que o animal é controlado pelo mestre.274

Como se vê, White era a favor de uma educação que promovesse a maturidade, a
fim de que o sujeito assumisse, tão cedo quanto fosse apropriado, o controle de si
mesmo. Nisto, ela diferenciou-se da noção educacional de seus dias. Assim sendo,
diferentemente de um processo disciplinar castrador, White sugere uma prática
pedagógica que incentiva o diálogo e promove a autonomia e liberdade. Isso está
explícito, por exemplo, quando afirma que a educação deve formar seres pensantes, e
não meros refletores do pensamento de outros.275
É a partir desta perspectiva que os escritos whiteanos apontam para quatro
diferentes maneiras – ao que tudo indica, complementares – de entender essa temática.
Inicialmente, White atribui à disciplina o significado de ensino de alguma atitude
positiva. Ela fala, por exemplo, de serviço e do emprego adequado das habilidades
pessoais: “Os estudantes vão para a escola a fim de serem disciplinados para o serviço,
preparados para empregar da melhor maneira possível as suas faculdades”.276
Ellen White também entende disciplina como obediência a regras de conduta, de
maneira que o estudante desenvolva a responsabilidade de submeter-se a alguma norma
justa. Ela afirma:
Tanto na escola como no lar, deve haver sábia disciplina. Deve o professor
organizar regras para dirigir a conduta de seus alunos. Tais regras devem ser
poucas e bem consideradas, e uma vez feitas, ponham-se em execução. Todo
princípio nelas envolvido deve de tal maneira ser posto perante o estudante que
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ele se convença da justiça desse princípio. Assim sentirá a responsabilidade de
fazer com que sejam obedecidas as regras que ele próprio auxiliou a organizar.277

Disciplina tem também a conotação de ordem – organização ou arranjo adequado
– assim como sua manutenção. White afirma que para “manter a devida disciplina”, ao
mesmo tempo em que se exerce “piedoso amor e ternura pelas almas dos que estão sob
seus cuidados, o professor necessita de constante suprimento da sabedoria e graça de
Deus. A ordem precisa ser mantida”.278
Finalmente, White compreende disciplina como controle; este é um enfoque
“negativo” da disciplina, e ela chama a atenção especialmente aos pais e professores que
pretendem dominar rigidamente a criança, submetendo-a arbitrariamente a si. Neste
sentido, a autora diz:
Em algumas escolas e famílias, as crianças parecem bem educadas, enquanto se
acham sob a disciplina imediata, mas quando o sistema que as manteve apegadas
a regras estabelecidas se desfaz, parecem ser incapazes de pensar, agir ou decidir
por si mesmas. Se houvessem sido ensinadas a exercer seu juízo prontamente e ao
máximo, o mal teria sido evitado. Foram, porém, dominadas por tanto tempo
pelos pais ou professores, que dependem inteiramente deles.279

Como se pôde perceber, Ellen White entende que o excesso de controle é tão
danoso como a falta dele. Numa outra citação, ela afirma que “as regras demasiadas são
coisa tão ruim como a deficiência delas”.280 De maneira terminante, ela condena o
domínio absoluto sobre a criança,281 e diz que esse é um erro que deve ser evitado:
O esforço para “quebrar a vontade” de uma criança é um erro terrível. Os
espíritos são constituídos diferentemente; conquanto a força possa conseguir uma
submissão aparente, com muitas crianças o resultado é uma mais decidida
rebelião do coração. Mesmo que o pai ou professor consiga impor a sujeição que
deseja, o desfecho poderá ser não menos desastroso para a criança. A disciplina
de um ser humano que haja atingido os anos da inteligência, deve diferir do
ensino de um animal irracional. A este apenas se ensina a submissão a seu dono.
Para o irracional, o dono serve de mente, juízo e vontade. Este método, algumas
vezes empregado no ensino das crianças, faz delas pouco mais que autômatos. O
espírito, a vontade, a consciência, acham-se sob o governo de outro. Não é
propósito de Deus que espírito algum seja dessa maneira dominado. Os que
enfraquecem ou destroem a individualidade, assumem uma responsabilidade de
que apenas podem resultar males. Enquanto sob a autoridade, as crianças podem
assemelhar-se a soldados bem-disciplinados; faltando, porém, esse governo,
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notar-se-á a falta de força e firmeza no caráter. Não tendo nunca aprendido a
governar-se, os jovens não admitem restrições a não ser as exigências dos pais ou
professor. Removidas estas, não sabem como fazer uso de sua liberdade, e com
freqüência se entregam a condescendências que vêm a ser sua ruína.282

4.3.1. A Importância da Disciplina
Uma leitura atenta nos permite perceber pelo menos cinco razões pelas quais
White considerava importante a disciplina.283 Inicialmente, a autora partilha da idéia de
que a disciplina é parte da educação, e a educação na infância determina em grande
medida o caráter do adulto. De modo que a disciplina não é um mero capricho dos pais
ou professores, mas um componente inerente do processo educacional, e terá seus
reflexos na vida jovem e adulta, conforme vemos na seguinte afirmação:
A disposição e os hábitos da juventude muito facilmente se manifestam na idade
madura. Podeis curvar uma árvore nova em quase qualquer forma que desejardes,
e se ela permanecer e crescer como a pusestes será uma árvore deformada,
denunciando sempre o dano e o mau trato recebido de vossas mãos. Podeis,
depois de anos de crescimento, procurar endireitá-la, mas todos os esforços se
demonstrarão infrutíferos. Ela será sempre uma árvore torta. Tal é o caso com a
mente das crianças. Estas devem ser cuidadosa e ternamente educadas na
infância. Podem ser exercitadas na devida direção ou em direção errada, e em sua
vida futura seguirão aquela em que foram dirigidas na juventude. Os hábitos
então formados crescerão cada vez mais e cada vez mais se fortalecerão, e
geralmente o mesmo ocorrerá na vida posterior, apenas se tornando sempre mais
fortes.284

White reconhece que o processo disciplinar é difícil, e, portanto, pouco
agradável, posto que em momentos mostra-se contrário à natureza infantil que tende ao
desejo de liberdade ilimitada. A citação a seguir esclarece essa idéia:
A negligência dos primeiros ensinos à criança e o conseqüente fortalecimento das
más tendências, tornam sua educação posterior mais difícil e fazem com que a
disciplina seja muito freqüentemente uma operação penosa. Penosa deve ser para
a natureza inferior, contrariando, como faz, aos desejos e inclinações naturais;
mas tais penas devem-se perder de vista na perspectiva de uma maior alegria.285

Corroborando White, Balter e Shreve afirmam que, embora algumas décadas
atrás a educação infantil fosse negligenciada, com os avanços possibilitados pela
psicanálise ficou mais claro que as experiências da primeira infância desempenham “um
papel significativo e profundo nas relações adultas. Portanto, o temperamento, a idade,
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as necessidades e o desenvolvimento de uma criança deveriam ser levados em conta
durante sua educação”.286
No entanto, os benefícios da disciplina não devem ser considerados apenas em
termos de futuro. James Dobson, por muitos anos professor de pediatria da Escola de
Medicina da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, afirma que as
crianças crescem “melhor numa atmosfera de amor genuíno, circundada por disciplina
racional, coerente”.287 Falando ainda a respeito da necessidade da disciplina no universo
infantil, o professor Dobson completa:
Em dias de uso difuso de drogas, imoralidade, moléstias transmitidas
sexualmente, vandalismo e violência, não devemos depender de esperança e sorte
para moldar as atitudes críticas que valorizamos em nossos filhos. A
permissividade não apenas fracassou como enfoque na educação infantil, mas tem
sido um desastre para quem a experimentou.288

Para White, então, a disciplina é fundamental na infância a fim de moldar a vida
do adulto. Além do mais, podemos pensar que o desejo de “liberdade ilimitada”, além
de ser de natureza infantil, nega a própria noção de liberdade humana. E, como já
vimos, liberdade não é auto-suficiência e nem independência. Diríamos, então, que esse
desejo ilimitado que toma conta do ser humano é uma forma de escravidão. E
escravidão é justamente o que o ser humano não quer, mas à qual corre o risco de
sujeitar-se, pois enquanto a liberdade permite a não sujeição – e por isso é liberdade – a
escravidão não contempla a liberdade – e por isso é escravidão.
Em segundo lugar, a disciplina prepara a criança para conviver melhor com
outras pessoas. White entende que a criança deve ser disciplina porque isso facilita o
convívio social; neste sentido, ela argumenta:
Uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a lição da obediência.
Antes que ela tenha idade suficiente para raciocinar, pode ser ensinada a
obedecer. Deve estabelecer-se o hábito por meio de um esforço brando e
persistente. Assim se podem evitar em grande parte aqueles conflitos posteriores
entre a vontade e a autoridade, os quais tanto concorrem para criar hostilidade e
amargura para com os pais e professores, e muito freqüentemente, resistência a
toda autoridade, humana ou divina.289
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Ao falar sobre os objetivos da disciplina no contexto escolar, Nérici afirma – à
semelhança de White – que possibilitar um convívio social positivo, com o mínimo
possível de atrito, em ambiente de cooperação e altruísmo, é uma das metas a ser
alcançadas pela disciplina.290 E como sabemos que “não se pode viver com outras
pessoas sem normas comuns”,
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é, então, importante respeitar regras no processo de

socialização. A respeito disto, Victoria Camps, catedrática de Filosofia Moral da
Universidade Autônoma de Barcelona, afirma:
A finalidade das normas é o autodomínio, o fato de que as normas sejam
interiorizadas e seja o próprio sujeito quem as imponha a si mesmo. Damos a isso
o nome de “liberdade”, que não é a ausência de normas, mas a aceitação
autônoma, livre, do que se deve fazer.292

Em síntese, conviver com os outros exige viver de maneira organizada, não
apenas por questão de ordem, mas a fim de sentir-se seguro entre os outros e saber a que
ater-se.293 E embora a liberdade não seja um absoluto, “não poderia dar-se se
carecêssemos de restrições, que são as que a tornam possível”.294
Um terceiro aspecto mencionado por White é que uma criança indisciplinada –
vivendo sem restrições – não sabe usar sua liberdade. Ou seja, a disciplina colabora no
aprendizado do uso da liberdade. A criança disciplinada aprende a admitir as restrições
que outros lhe colocam e, consequentemente, pode desfrutar mais da sua própria
liberdade. White afirma isso nos seguintes termos:
Não tendo nunca aprendido a governar-se, os jovens não admitem restrições a não
ser as exigências dos pais ou professor. Removidas estas, não sabem como fazer
de sua liberdade, e com freqüência se entregam a condescendências que vêm a ser
sua ruína.295

Para White, uma resultante do mau uso da liberdade é o risco de ser escravizado
por maus hábitos. Escrevendo desde uma ótica evangélica, White entende que a
disciplina possibilita que a pessoa viva longe dos hábitos condenados na Bíblia,
submetendo-se às diretrizes das leis de Deus. Suas palavras neste sentido são as
seguintes:
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O maior mal que se possa fazer a uma criança ou jovem é consentir que se fixe na
escravidão dos maus hábitos. Os jovens têm um inato amor à liberdade; desejam a
independência; precisam compreender que estas inestimáveis bênçãos devem ser
desfrutadas unicamente na obediência à lei de Deus. Esta lei é a preservadora da
verdadeira independência e liberdade. Ela nos aponta e proíbe as coisas que
degradam e escravizam, e desta maneira proporciona ao que lhe obedece proteção
contra o poder do mal.296

Um quarto aspecto levantado por White quanto à importância da disciplina
refere-se à necessidade de enfrentar a severa disciplina imposta pela vida. De acordo
com a autora, uma criança disciplinada está sendo preparada para uma séria e inexorável
realidade que enfrentará ao longo de sua existência: a vida lhe imporá severa disciplina,
e se ela aprender isso na infância, não terá dificuldades de viver uma vida adulta
responsável. A esse respeito, creio ser significativa a citação a seguir:
Depois da disciplina do lar e da escola, todos terão de enfrentar a severa
disciplina da vida. Como enfrentá-la sabiamente, é a lição que se deve explicar a
toda criança e jovem. É verdade que Deus nos ama, que Ele está trabalhando para
a nossa felicidade, e que, se Sua lei tivesse sempre sido obedecida, jamais
teríamos conhecido o sofrimento; não menos verdade é que neste mundo, como
resultado do pecado, sobrevêm à nossa vida sofrimentos, perturbações e cuidados.
Podemos proporcionar às crianças e jovens um bem para toda a vida, ensinandoos a enfrentar corajosamente estas dificuldades e encargos. Conquanto lhes
manifestemos simpatia, que isto nunca seja de maneira a alimentar-lhes a
compaixão de si mesmos. Eles necessitam daquilo que estimula e fortalece, ao
invés de enfraquecer.297

Finalmente, White entende que a disciplina permite uma vida de sucesso. Isso
porque “toda falta, toda dificuldade e todo erro vencidos se tornam um degrau no acesso
a coisas melhores e mais elevadas”. Ela entende que “é mediante tais experiências [as
dificuldades da vida] que todos os que tornaram a vida digna de ser vivida, alcançaram
êxito”.298 Yves de La Taille endossa o pensamento de White ao afirmar que a existência
de limites restritivos faz parte da “vida boa”, sendo necessários para alcançá-la e
usufruí-la. Neste caso, a educação e os educadores devem ajudar as crianças a construir
e valorizar tais limites.299
Os fatores acima mencionados devem ser compreendidos na perspectiva de que
“o objetivo da disciplina é ensinar à criança o governo de si mesma. Devem ensinar-selhe a confiança e direção próprias”.300 Por causa disso, é importante que a criança
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participe do processo disciplinar a fim de aprender a ser auto-controlada, pois se
entende que a pessoa que apenas confia no juízo dos outros, mais cedo ou mais tarde
certamente será corrompida, influenciada negativamente.301 O ensino do autocontrole
pode conferir autonomia à criança, o que pode ser decisivo para ela aprender a fazer,
acertadamente, boas escolhas, bem como administrar suas decisões, assumindo a
responsabilidade por elas.
Sabemos que autocontrole tem a ver com autonomia, pois apenas uma criança
autônoma pode exercer autocontrole adequado. E é Paulo Freire quem afirma a
importância de “estimular a necessidade de autonomia ou de auto-afirmação a uma
criança tímida ou inibida”.302 Podemos sustentar, então, que a criança devidamente
estimulada em sua autonomia pode exercer adequadamente seu autocontrole. E isto é
fruto do processo disciplinar.
Por outro lado, a criança deixada à sua própria vontade terá problemas mais
adiante quando enfrentar provas e frustrações, pois terá o hábito de agir por impulso.
Segundo White, a impulsividade é um dos grandes males decorrentes da falta de
disciplina ou limites. O que vemos no parágrafo a seguir é uma espécie de resultados de
uma educação que concede “liberdade absoluta”, onde a criança se comporta conforme
deseja, sem nenhuma espécie de controle:
É impossível descrever os males que resultam de deixar a criança entregue à sua
própria vontade. Alguns que se extraviam porque são negligenciados na infância,
mais tarde, incutindo-se-lhes lições práticas, voltarão a si; mas muitos se perdem
para sempre porque na infância e juventude receberam apenas uma cultura
parcial, unilateral. A criança que é assim prejudicada tem um pesado fardo a levar
por toda a vida. Nas provações, nos desapontamentos, nas tentações, ela seguirá
sua vontade indisciplinada e mal dirigida. As crianças que nunca aprenderam a
obedecer, terão caráter fraco e impulsivo. Procuram governar, mas não
aprenderam a sujeitar-se. Não têm força moral para restringir seu temperamento
extravagante, corrigir seus maus hábitos ou subjugar a vontade insubmissa. Os
erros de uma infância inexperiente e indisciplinada tornam-se a herança de
homens e mulheres maduros. O intelecto pervertido mal pode discernir entre o
verdadeiro e o falso.303

Para Ellen White, uma criança sem autocontrole poderá ser uma criança
impulsiva, que não tem domínio sobre suas ações, o que lhe pode trazer graves
prejuízos. Deste modo, não saberá lidar apropriadamente com sua liberdade.
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Como ficou evidente, Ellen White fez valiosas considerações a respeito da
disciplina. No entanto, seu propósito não é meramente afirmar que a pessoa precisa
submeter-se a um código de conduta. O que ela enfatiza é a necessidade de que cada
pessoa desenvolva o autocontrole a fim de ser capaz de tomar suas próprias decisões.
Neste processo, ela atribui importância à escola e ao lar, cujo desafio não é apenas
executar um processo pedagógico, mas suscitar um estilo de vida. Esta preocupação
toda visa tomar cuidado com a “a ilimitada liberdade permitida aos filhos hoje em dia”,
a qual “tem-se provado a ruína de milhares”.304 Permanece o desafio de praticar uma
educação suficientemente autônoma e ao mesmo tempo responsável, pois é muito fácil
defender “velhas ou novas certezas e decidir, sem nuanças, colocar severamente
inúmeros limites ou, pelo contrário, abdicar de vez desse papel”.305
De algo podemos ter certeza: a disciplina conduzida de maneira equilibrada
colabora no desenvolvimento de crianças e jovens maduros, pois “a criança que não
sabe quais são os seus limites de comportamento, sente-se também insegura e não
amada. Ela encontra liberdade quando conhece com certeza esses limites”.306 Esse
conhecimento pessoal resulta no autocontrole, possível por uma educação que foca sua
atenção na liberdade humana.
5. RESUMO E CO SIDERAÇÕES FI AIS
Consideramos neste capítulo a noção de libertação-liberdade no pensamento de
Ellen G. White. Esse tema é um dos eixos centrais de seus escritos, como exemplificado
em dos de seus livros de maior impacto na IASD, Caminho a Cristo e O Grande
Conflito. White não aborda a liberdade num viés filosófico e nem mesmo teológico; e
ao invés de conceituar a liberdade, seu objetivo é destacar o processo pelo qual esta é
realizada por Deus no final da história. De fato, White discorre sobre a maneira de viver
a liberdade, ou o processo de se libertar na “atualidade histórica”.
Com esse propósito em mente, a autora compreende que a liberdade é um
chamado divino, e não uma possesão humana: é Deus quem convida para uma vida de
liberdade. Assim sendo, Deus criou o ser humano como entidade moral livre, à Sua
imagem, com a possibilidade de transgressão. Fazendo uso de sua capacidade de
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escolha, o ser humano preteriu as orientações divinas, tornando-se escravo do pecado.
De modo que a escravidão do pecado tornou necessária sua libertação. Diante desta
situação, Cristo agiu pela libertação-liberdade da humanidade; com Sua morte vicária
possibilitou e possibilita a retomada da liberdade.
A seguir, foi descrito o conceito whiteano de liberdade, que pode ser resumido
assim: Tendo em conta que Deus é amor, a liberdade-libertação pode ser compreendida
como o cumprimento da vontade de Deus, que nada mais é do que a obediência a Ele;
ou seja, a liberdade se manifesta na obediência aos preceitos de Deus, pois o ser
humano é livre quando obedece. Todavia, esta obediência não consiste em simples
observância da norma, e não sucede por imposição caprichosa; porque se obedece a
Deus que é amor, a efetivação da liberdade acontece no serviço a Deus e ao próximo,
motivado pelo amor solidário.
E no que tudo isto implica na práxis pedagógica? Descrevemos três possíveis
efeitos. Primeiramente, uma consequência da liberdade é a possibilidade do
desenvolvimento do caráter. White afirma que Deus criou o ser humano como ente
moral livre, com possibilidade de transgressão, o que permitiria desenvolvimento de
caráter, pois demandaria obediência voluntária; a não possibilidade de transgressão
paralisaria o caráter humano, pois o tornaria um robô, sem possibilidade de escolha,
caracterizando-o como ser sem liberdade.
Em segundo lugar, a liberdade possibilitaria o pensamento crítico, permitindo a
formação de cidadãos fortes para pensar e agir, que fossem senhores e não escravos das
circunstâncias, possuidores de amplidão e clareza de mente, assim como coragem nas
suas convicções. Finalmente, uma terceira implicação da liberdade na práxis pedagógica
whitena tem a ver com o autocontrole. Devido à amplitude e dilemas da liberdade, o ser
humano necessita assumir a responsabilidade por suas intenções e ações; neste contexto,
o limite se torna fundamental na discussão de liberdade humana. Entretanto, espera-se
que o ser humano, no momeno oportuno, passe da heteronomia para a autonomia, e isso
é possível pelo cultivo do autocontrole: a pessoa administra sua própria vida, impondo a
sim mesmo os limites necessários, desenvolvendo o autocontrole.
Ao finalizar este capítulo, é necessário responder a uma pergunta que perpassa
esta pesquisa: Em se tratando do tema libertação-liberdade, haveria algum elemento que
evidenciasse o pensamento liminar de Ellen G. White?
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No ano de 1906, o intelectual americano William Summer307 publicou um livro
intitulado Folkways, no qual, fundamentado na Sociologia e na Antropologia, ele
ergumenta sobre a tendência humana de pensar centrado na sociedade, e a consequente
tendência das escolas desenvolverem um trabalho acrítico, em função do doutrinamento
social. Suas palavras são:
As Escolas fazem todas as pessoas colocarem-se num padrão, a ortodoxia. A
educação escolar, a menos que seja regulamentada pelo melhor conhecimento e
bom senso, produzirá homens e mulheres que são todos de um padrão, como se
produzidos em um torno mecânico. Quando sacerdotes administravam escolas,
era seu intento alcançar justamente este resultado. Eles carregavam em sua cabeça
os ideais de mulheres e homens cristãos, e eles queriam educar todos para este
modelo.308

Há dois aspectos que merecem ser destacados nas idéias do professor Summer. O
primeiro é sobre a padronização e ortodoxia das Escolas e da educação, que,
inevitavelmente, produziria estudantes padronizados, formatados, o que impediria ou
dificultaria o processo de um ensino criativo, livre, que desenvolvesse as
potencialidades pessoais. Cinco anos antes de Summer, em seu livro Education White
destacou e promoveu uma educação que desenvolvesse o pensamento reflexivo,
resultando em elevado senso crítico, fugindo assim da mera prática de apenas refletir o
pensamento de outros. Ela diz:
Cada ser humano criado à imagem de Deus, é dotado de um poder próprio do
Criador – a individualidade – poder para pensar e agir. Os homens nos quais este
poder é desenvolvido, são os que encaram responsabilidades, que são líderes nos
empreendimentos e que influenciam caracteres. É a obra da verdadeira educação
desenvolver este poder, treinar os jovens para serem pensadores e não meros
refletores do pensamento de outros homens. Em vez de limitar o seu estudo ao
que os homens têm dito ou escrito, deixem os estudantes serem dirigidos às fontes
da verdade, aos vastos campos abertos para pesquisa na natureza e na revelação.
Deixem-nos contemplar os grandes fatos do dever e do destino, e a mente se
expandirá e fortalecerá.309

Como se vê, White posiciona-se contra a educação/educadores que meramente
padronizam os estudantes; a educação deveria desenvolver a individualidade. Em
palavras ainda mais incisivas, datadas de 1872, a escritora adverte:
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A educação da criança, em casa ou na escola, não deve ser como o ensino dos
mudos animais; pois as crianças têm vontade inteligente, a qual deve ser dirigida
de maneira a reger todas as suas faculdades. Os mudos animais devem ser
treinados, pois não possuem razão nem inteligência.
À mente humana, porém, deve ser ensinado o domínio próprio. Ela deve ser
educada a fim de governar o ser humano, ao passo que os animais são governados
por um dono, e ensinados a ser-lhe submissos. O dono serve de mente, juízo e
vontade para o animal. Uma criança pode ser ensinada de maneira a, como o
animal, não ter vontade própria. Sua individualidade pode imergir na da pessoa
que lhe dirige o ensino; sua vontade, para todos os intentos e desígnios, está
sujeita à de seu mestre.
As crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e
responsabilidade como indivíduos. Não foram ensinadas a agir movidas pela
razão e por princípios; sua vontade foi controlada por outros, e a mente não foi
desafiada para que pudesse expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. Não foram
dirigidas e disciplinadas com respeito a sua constituição peculiar, e a sua
capacidade mental, de modo a desenvolverem as mais vigorosas faculdades da
mente, quando necessário [...]
A rigorosa educação dos jovens, sem lhes dirigir convenientemente o modo de
pensar e proceder por si mesmos na medida que o permitam sua capacidade e as
tendências da mente, para que assim eles se desenvolvam no pensar, nos
sentimentos de respeito por si mesmos e na confiança na própria capacidade de
executar, produzirá uma classe débil em força mental e moral. E quando se acham
no mundo, para agir por si mesmos, revelarão o fato de que foram ensinados,
como os animais, e não educados. Em vez de sua vontade ser dirigida, foi forçada
à obediência mediante rude disciplina por parte dos pais e mestres.310

White aponta para um problema para o qual o Dr. Summer alertaria pouco mais
de três décadas depois: o perigo de uma educação acrítica, com vistas a simplesmente
reproduzir comportamentos. A este respeito, as palavras do renomado professor são:
É uma condição primordial de bem-estar humano que os homens e as mulheres
devam ser ensinados nela [crítica]. A crítica é nossa única garantia contra a
desilusão, decepção, superstição e incompreensão de nós mesmos e nossas
circunstâncias terrenas. É a faculdade que vai nos proteger contra todas as
sugestões nocivas [...] A educação é boa apenas na medida em que produz um
senso crítico bem desenvolvido [...] Educação na faculdade crítica é a única
educação da qual pode ser dito verdadeiramente que faz bons cidadãos.311

O segundo aspecto que deve ser realçado refere-se ao papel da educação cristã. O
professor Summer entendia que a educação cristã – católica – produziria homens e
mulheres conformados a um padrão, pois esta era sua ideologia. Não vem ao caso
discutir aqui se de fato era isso o que aconteceia. Entretanto, podemos trabalhar com a
seguinte hipótese: supostamente, uma denominação favoreceria uma educação que
310
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perpetuasse seu pensamento; de modo que suas escolas e demais instituições estariam a
serviço da sua ideologia. É provável que este também fosse o caso da IASD. Todavia, é
significativo destacar a postura whiteana:
Em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, deixem os
estudantes serem dirigidos às fontes da verdade, aos vastos campos abertos para
pesquisa na natureza e na revelação. Deixem-nos contemplar os grandes fatos do
dever e do destino, e a mente se expandirá e fortalecerá.312

White se dirige aos professores adventistas em instituições da IASD, advertindoos da necessidade de conduzir os estudantes à verdade, a qual a autora entende não
apenas como sendo aquilo que é real, correto – em termos de idéias e conceitos – mas
como sendo o próprio Jesus Cristo.313 Mas, não seria isto ilusório, posto que são pessoas
que apresentam ou interpretam o que se sabe sobre Deus e Jesus Cristo? Aqui se retoma
e valida o item anterior: Se os estudantes desenvolvessem o pensamento reflexivo, que
resulta em elevado senso crítico, fugiriam então de interpretações preconcebidas, que
refletem o pensamento de outros; seriam capazes de identificar a verdade por si sós.
Neste sentido, haveria plena concordância entre o pensamento de Summer com o de
White: “A educação é boa apenas na medida em que produz um senso crítico bem
desenvolvido”.314
Todavia, estruturalmente, há uma notável diferença entre White e Summer, pois
enquanto este supostamente coloca toda a importância da educação na sua tarefa de
desenvolver o senso crítico, a educadora adventista destaca o desenvolvimento do senso
crítico como um elemento importante de um todo mais complexo, que tem a ver com o
desenvolvimento harmonioso dos poderes ou habilidades físicos, mentais e
espirituais.315 Em outras palavras, a partir de White podemos entender que o
fortalecimento da liberdade humana não é apenas uma tarefa cognitiva, mas um desafio
que envolve a totalidade do ser; numa sociedade que destaca a cognição, Ellen intui que
aspectos cognitivos, sozinhos, não dão conta da formação de um sujeito que deverá
enfrentar uma sociedade complexa. Esta percepção whiteana está em harmonia com as
correntes educacionais atuais que apontam para uma educação holística, que pretende
formar o sujeito em todas as suas potencialidades, justamente porque os desafios que
deve encarar são diversos.
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Entretanto, vale a pena lembrar que as palavras de Summer devem ser entendidas
no devido contexto da educação norte-americana. De acordo com Ron Miller, o período
compreendido entre 1870 e 1910, nos Estados Unidos, deve ser compreendido como o
período do Profissionalismo e Progressivismo.316 Numa sociedade que melhorava
rapidamente sua tecnologia, “as credenciais profissionais tornaram-se um símbolo
visível da realização pessoal”.317 E isto teve profundas implicações para a educação,
pois esta começou a focalizar suas ações apenas na consecução do status profissional,
tornando-a altamente técnica e especializada, a serviço do progresso tecnológico.318 De
acordo com Raymond Callhan, “as consequências para a educação americana e para a
sociedade americana foram trágicas”.319 A essência da tragédia consistiu na adoção
indiscriminada de valores e práticas que tinham pouca ou nenhuma consideração com os
valores ou objetivos educacionais. Consequentemente, os afazeres pedagógicos ficaram
comprometidos devido à mentalidade empresarial que o profissionalismo imprimiu à
educação.320
Segundo Miller, o viés profissional afetou não apenas a estrutura, mas os
objetivos básicos da educação. As disciplinas moral e intelectual, que haviam sido
objetivos importantes de educadores do século dezenove, amparados, entre outras, pelas
crenças religiosas, foram preteridas pelas abordagens providas pela psicologia e
pedagogia defendidas por Herbert Spencer, William James, G. Stanley Hall e outros.321
“O currículo tornou-se mais prático em conteúdo e propósito; matérias tradicionas como
línguas antigas e religião e moral foram eliminados”.322
Esta abordagem da escola como apoiadora da ordem social estabelecida foi
apoiada, entre outros, por William Torrey Harris, o mais influente educador americano
do século dezenove. Harris advogava que a natureza humana é totalmente depravada; “o
homem”, dizia ele, “é um mero animal, governado pelos impulsos e desejos animais”,
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estado do qual pode se libertar quando disciplinado pelas instituições.323 Para Harris, o
primeiro requisito da escola deveria ser a ordem: “A cada estudante deve ser ensinado
em primeiro lugar a conformar seu comportamento com o padrão geral”.324 Numa
sociedade industrial, entendia Harris, é necessário conformidade com o horário do trem,
com o início do trabalho na fábrica e outras atividades que requerem absoluta
regularidade e precisão. Para tanto, o corolário era que “a escola deveria ser um modelo
de pontualidade burocrática e precisão”.325
Para White, é este tipo de educação que produziria “uma classe débil em força
mental e moral”, pois os estudantes eram apenas treinados “como os animais, e não
educados”.326 E qual o resultado desse tipo de educação?
Essas crianças acham-se quase de todo despreparadas para partilhar das sérias
responsabilidades da vida. Quando esses jovens não mais se encontram sob a
orientação de pais e mestres, e são compelidos a pensar e agir por si mesmos, é
quase certo tomarem uma direção errônea, e cederem ao poder da tentação. Não
tornam esta vida um êxito, e as mesmas deficiências se manifestam em sua vida
religiosa.327

Como se percebe, ao escrever sobre uma educação que fomenta o pensamento
individual e crítico – que vá além do simples cumprimento de ordens e da repetição dos
pensamentos dos outros, e, consequentemente, além do conformismo com uma
educação profissionalista – Ellen White apresenta um pensamento diferente, contrário
ao statu quo. Na perspectiva teórica de Walter Mignolo, diríamos que White está
tentanto implementar um “outro pensamento”, não para necessariamente dizer a verdade
em oposição às mentiras, mas para pensar de outra maneira, caminhar para “uma outra
lógica” – pretendendo mudar os termos, e não apenas o contexto da conversação.328 A
postura inovadora, e até certo ponto ousada, de White torna-se ainda mais significativa
quando entendemos que suas idéias a este respeito contrariam dois grupos.
Primeiramente, ela se posiciona contra seu próprio grupo religioso, o qual, como já
dissemos, de modo geral preferia não investir em educação devido a suas características
escatológicas; quando muito, valorizariam uma educação pragmática, condizente com
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uma sociedade em expansão. Neste caso, por exemplo, o trabalho – faculdade física –
seria sim valorizado, mas não como parte de um todo que aponta autonomia,
maturidade, mas como mero cumprimento da ordem divina de trabalhar; o pensar
também seria valorizado, mas apenas numa perspectiva sectária, restrita ao ambiente
religioso. Ellen entende que a educação deve produzir seres completos, para agirem na
sociedade, e não apenas a serviço de um grupo.329
Em segundo lugar, White estaria discordando da estrutura educacional norteamericana em geral, que usava a educação como elemento de controle ou formatação
das pessoas. Mais do que apenas ser crítica ou abrangente, Ellen posiciona-se do lado
exterior da fronteira, a partir dos que estão fora do sistema dominante, criticando e
mostrando uma alternativa libertadora. A julgar pelos rumos atuais da educação, essa
“outra lógica” mostrou-se acertada. Entretanto, não seria suficiente redimir o ser
humano, e nem apenas torná-lo um livre pensador, sujeito crítico da sociedade em que
vive. Seria necessário que a redenção e a liberdade se manifestassem de forma prática
numa atitude de serviço. É disto que trata o último capítulo desta pesquisa.
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