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COSMOVISOES, CULTURA CONTEMPOR.ANEA E EDUCA<;AO 
ADVENTIST A 

Humberto M. Rasi, Ph.D. 
Diretor de Departamento de Educa9iio da Associa9iio Geral dos A. S.D. 

Imagine urn pesquisador extra~terrestre desembarcando num de nossos campi 
universitarios num dia regular de aulas. Ele observaria um comportamento particular que 

.. reflete as. conven9oes e regras: a um dado sinal moyos e mo9as entram em salas amplas 
sentam-se em .cadeiras diantes de carteiras e esperam a chegada de. um individuo mais 
velho--usualmente mais bern vestido--que Ihes fala enquanto eles tomam riotas ou fazem 
perguntas. Outros membros. da comunidade do campus entram em saias providas de 
vari.as especies de instrumentos e, sob a dire9ao de individuos mais. idosos, nianipulam e 
observam fragmentos min1lsculos de materia ou tecidos vivos~ 

Se o visitante extra-terrestre perguntasse a esse~ jovens porque e que ficam tanfas 
horas numa sala ·ou esfor9am· seus olhos em aten9ao concentra~ e~·v~z de ficar ociosos, 
trabalhando ou ·fazendo alguma outra coisa,. eles falari$·de valor.e.s_, dizendo-Ihe a 
iinpottancia de. obter conhecimento e peri cia~ par~ gaiiliar :a ·yid~·· ajudar. outras pessoas e 
alcan9ar realiza9ao na vida~: o. extra-terresfre: tariibet1t· notaria .. qlJ..~ ·a disposi~ao. do . 
campus;;·.a estrututa.achnini~trativa,. C), ¢tuticulo, 'aS 'atitudes:· dos ':~studantes .e:professores . 
aceitam ·~ertas Qren9~S e COnVfC90eS quanto a racionalidade hUinana, as tracJi~oes: 

. academic~s e ·:profission~s,. a transtnissao de cwtura., a .hab~lidad.e. de estabelecer. alvos, e . 
a liberdade indiviHua1:de·pr9s.segui-.1Qs. · :. :. . . . . . . . 

. ~e·o;··e~a~terrestre·p~ol~~~~s.esua e~tadi(p~lo ~·d~ ... s~tb~~ ele pbse~arip~:.~ .. ::.·.· :· ... 
.. menipto~ ~ais·j~:rvens .. emais'velhos:tla comuD.idade ~~ade$icaas.sistindo a·teunioes·e111:.~,:., 
. ulil grande audit6rio, onde eles di~cutiriam ·passagens: de lim livr(), can~~' medi~~' ~ :. 
e falariam .. coni ou sobre urn Ser Supremo. Estas cren9as poi· sua vez sao ancoradas nwD.a . . 
cosmovisao·quanto a realidade hem como ao significado e prop6sito da vida. Se o extra
terrestre fo.sse pesquisar mais a fundo, alem da cosmovisao, ele descobrir:ia no centro 
uma serie de convic9oe~ e premissas indemonstniveis que. muitos chamariam de fe. (Com 
efeito, mesmo incredulos tern fe ou confian9a em algo que e confiavel, tais como as leis 
da natureza). 

Seu livro de anota9ao extra-terrestre poderia ter urn diagrama parecido com este: 1 
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·T:odo; ~er htunano amadurecido~quer .. ele reconhe~a ou nao--possue uma ... 
COSillOvlSao, .isto. e; uina perspectiva abatcante do univ~tSO ·e .<J.R·Vic:Ia, ·~ partif do qual eles ,' 
compreendem sua existencia, ·fazem escolhas, estabelecem prioridad~s e planejam seu 
destino. Como Ayn Rand declarou: . · 

Consciente ou subconscientemente,. explicita o~ implicitamente, o indiyiduo 
conhece que ele precisa de wna perspectiva· abarcante da ~xistencia para integrar 
seus valores, para escolher ·seus alvos, planejar seu futuro, manter a unidade e 
coerencia de sua vida--e que suas avalia~oes metafisicas estao envolvidas em cada 
momenta de sua vida, e a.cada uma de sua's escolhas, decisoes e a~oes.2 

Neste artigo vamos tratar do conceito de cosmo~sao, contrastar a cosmovisao 
crista com a cosmovisao secular que predomina nos cfrculos ·educacionais em volta do 
mundo, e dai sugerir algumas implica~oes para a educa~ao adyeriti~ta do setimo dia. 

I 

Compreendendo as Cosmovisoes . 

0 conceito modemo de cosmovisao remonta a Kant em 1790. Mais tarde o 
conceito foi elaborado por outros pensadores tais como Fichte, Schleiermacher~ Hegel e 
Dilthey, em tennos de wna visao global da vida e do mundo que caracteriza urn povo ou 
uma cultura. 

Langdon Gilkey, urn teo logo americm.to, liga O· conceito de cosmovisao com "urn 
sistema de cren~as fundamentais"? James Olth\lis, ntup. artigo perceptivo, descreve . 
cosmoVisao como "urn esquema de crenyas fundameniais atraves das· quais 
contemplamo~ o mundo e nossa vocayao e futuionele". Ele acrescenta: "Eo sistema 

. . ~ . 

2 
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integrativo e interpretative pelo qual ordem e desordem sao julgados, a norma pela qual a 
. · realidade e manipulada e seguida". 4 

. ' · _ 

. . Abraham_ Kuyper (183 7 -I92Q)-~~- celebre··t~6logo reformado, estadista e . . 
jomalis~--foi um-dos ·primeiros-a aplicar o coricelto de cosmovis~o a urila·analise crista-.· 
da cultura. Alguns escritores ·evangelicos · americanos de nossos elias .segUiram ·a diretriz 
de Kuyper ao criticar as tendencias culttinrls de:~a perspectiva ·llniversaL · · 

Como Brian Walsh·and Richard Middleton sugerem em seu livro The
Transforming Vision, 5 uma cosmovisao responde a quatro questoes :fundamentais: 

* 

* 

* 

Quem sou eu? A natureza, significado e prop6sito dos seres humanos. Para 
que estou aqui? Como me comparo com outros seres humanos, objetos, 
Deus e com eles me relaciono? 
Onde estou eu? A natureza do" universo no qual vivemos. Que e esta 
realidade que percebo? Quanta abrange ela? 
Que esta err.ado? Os obstaculos que me-impedem de alcan9ar realiza9ao. 
Como compreendo eu e explico a desordem, a dor, e o ·mal que ol>seiVo e 
experimeJ?.tO? 

* Quale a solu9ao? Meios de veneer os obstaculos a realizayao. Como 
resolvo eu o enigma do mal e como acho satisfayao pessoal? A questao 
sugere que em Ultima analise, uma cosmovisao implica uma soteriologia e 
uma escatologia. 

Uma cosmovisao tern certas caracteristicas: 
1. E pre-filosofica. Homens e mulheres a despeito de seu nivel educacional ou sua 

habilidade para pensamento abstrato, tern assunyoes basicas, convic9oes e 
comprometimentos com respeito a natureza dos seres humanos, da realidade, do mal e da . 
boa vida. Nicholas Wolterstorff chama esta convicyoes "crenyas dominantes".6 Uma 
cosmovisao, entao, e uma perspectiva pre-filos6fica e pre-cientifica que se aproxima de 
modo sugestivo do conceito de fe. 

2. Pode ser _expressa mediante uma historia. Uma cosmovisao e usualmente 
apresentada como uma narrativa que liga conceitos de origem, significado, prop6sito e 
destino para individuos, grupos sociais·e culturas inteiras. Na base·desta meta-narrativa 
compreendemos o papel que desempenhamos na hist6ria humana e- no conflito entre as 
foryas do bern ·e do mal. Como exemplos disto, podemos citar o tema do Grande Con:flito 
por Ellen White e--de uma perspectiva oposta--a narrativa proposta por Charles Darwin e 
seus discipulos. Alguns observadores creem que a cosmovisao secular que tern moldado 
a cultura ocidental_ desde o Iluminismo esta em crise. A ideia de urn progresso material 
pennan~nte e a melhoria ilimitada do ser humano mediante.-m~ios· cientificos parecem . 
agora uma qt$nera. Dai o interesse renovado em questoes espiritums que observamos na 
cllltura ocidental contemperanea. 

3 



544 

3. E normativa. Como Walsh e Middleton observain, uma cosmovisao nao e 
somente wna perspectiva da vida, mas tambem uma .visao para a vida. Ao mesmo tempo 
que descreve· a realidade de urn ponto de vista especifico,. tambem propoe normas de 
conduta para individuos e grupos sociais. Diferencia entre o real e o ideal, entre o que· e e 
o que devia ser. Propoe prioridades eticas e modelos para eduia9A cosmovisao que 
abra9amos detennina a nossa atitude para coin o trabalho, vida na comunidade, politica, 
economia, ciencia e tecnologia, etc. 

0 que temos discutido ate este porito pode ser resumido no quadro seguinte: 

Controle 
Cren9as 

COSMOVISAO 

FILOSOFIA 
* Epistemologia 

Basi co 
Narrativa 

* Ontologia & Metafisica 
· * Etica 
* Estetica 
* · Axiologia 

Batalhando em Duas Frentes 

As batalhas decisivas que. OS amigos de Deus tern travado atraves do's seculos tern 
sido sempre, ess_encialmente,·batalhas pela mente e vontade de.homens ~ mul4eres. Jesus · 
estava a par do poder dinamico de bten9as ·e ideias para transfoririar · ~ insprrar: . · 
"Conhecerels a verdade, e a· verdade-vos libertani" (Joao 8:32). E eni duas passagens 

.. fortes; 0 ap6stolo~· Paulo . adv~Ij~ OS: cristaos: ~'Tendo c~Ctado~ para que.p.fugg6iri. v6s faya
presa sua, por meio ~de ·filosofias de vas stibtilezas, segundo a· tradi9a:O>dos homens, 
segundo os rudimentos dp ·mundo, e na() segundo Cristo'?. "Porque. Iiao t~mos que lutar 
_contra a .carne -e o.sangue~··htas. sim contra OS· principados, contra as ·potestades, contra OS 

principe:s-das. trevas desi~·s6¢uio; contra a8 hostes espirituajs da maldade.,.:nos·tugares 
· celestiais" (CoJ. 2:8; ~tt;~_:ti)> · · · •· . ·. _· · . ·. · .· . . · -:· ·. ::: , -·: _ .· . · 

Este -~ riQsso deyet;~~c.opto_..ctistaos popqerados e·_:eqqcapo!e_s;:-s·enricis-al~rtados das 
premiss~s · fundamentais· que' #J.'sp~am () pensamento conteiD.ptir~eo. e as, filosofi~s 
educacionais. Estas moldarao a·-mente dos estudantes que frequeritam no·ssa mstitui9oes 

, de ensino, influenciarao suas escolhas e detenninarao, em medida consideravel, seu 
destine etemo. 

Tres ·cosmovisoes principais competem pela lealdade em nossa_cultura: 

4 
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1. 0 Teismo pressupoe a existencia de urn Deus pessoal que eo Criador, 
Sustentador, e Soberano do universo, e que e a fonte de justi~a e amor. 0 teismo 
fundamenta as cren~as do Judaismo, Cristianismo e Islamismo. 0 Cristianismo, por sua 
vez, desempenhou urn papel importante na fonnula~ao da filosofia, arte, ciencia e 
insti¥~oes sociais .go mundo modemo. · 

2.0 Panteismo identifica a Divindade com as for~as e opera~oes da natureza. 
Desta perspectiva, tudo que existe participa da essencia divina. 0 panteismo confunde a \ 
distin~ao entre o Criador e a cria~ao, entre o berne o male entre as varias religioes 
mundiais. Enfatiza o divino em todos nose a santidade de todas as coisas. 0 panteismo 
no Ocidente tern sido fortalecido por influencias neo-platonicas e ultimamente por 
religioes orientais. 

3.0 Naturalismo explica tudo que existe em tennos de elementos fisicos, for~as e 
processos. Esta ~osmoVisao ja era conhecida no tempo dos fil6sofos gregos. Tomou a 
emergir durante o Ilwninismo e ganhou momento no contexto da Revolu~ao Cientifica. 0 
naturalismo recebeu novo impeto durante os Ultimos 150 anos com o surgimento de nossa 
cultura cientifica e tecnol6gica. v arias correntes filos6:ficas dela derivam, tais como: 
Empiricismo, Materialismo e Positivismo. 7 Uma compreensao secular da vida permeou a 
cultura ocidental modema atraves da ciencia, educa~ao, artes e a mi~a. 

Estas tres cosmovisoes distintas podem ser esbo~adas como segue: 

GOD 

NATURALISM THEISM PANTHEISM 

A cosmovisao biblica, elaborada por Ellen White como 0. Grande Conflito, aceita 
pelos adventistas do setimo dia, pode ser diagramada do segufute modo: 

5 
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Weare here 

A narrativa do.Grande Conflito preve sete eventos chaves que impactam a existencia 
humana: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Criar;iio no ceu: Num passado remoto Deus criou urn habitat perfeito .e o populou 
com seres inteligentes. 
Rebeliiio no ceu: A criatura celeste mais exaltada rebela-se contra Deus e e banida 
para a Terra juntamente com seus aderentes. 
Criar;iio: Num passado recente Deus cria plantas e animais sabre este planeta, 
incluindo o primeiro par de seres humanos. · · · . 
Queda: Tentado pelo rebelde a desobedecer os principios divinos, o primeiro par 
perde sua inocencia e, como resultado, todo o ser vivente sobre a ·terra sofre as 
conseqiie~encias. Urn diluvio universal destr6i a maior parte dos organismos 
viventes e transtoma a superficie da Terra. . 
Redenr;ao: Jesus Cristo, o Deus Criador, vern ao socorro da humanidade caida, 
tomando-se urn ser humano, e mediante Sua morte e ressurrei9ao oferece salv~9a.o 
aqueles que 0 aceitam como Senhor. 

· Segunda Vinda;· Cristo volta a terra em gloria, concede imortalidade aqueles que 0 
receberam como Salvador, e os leva para urn reino celestial. 
Consumar;ao: No fim do milenio Deus volta a este planeta com os remidos, 
elimina o mal do universo e restaura toda a cria9ao a seu estado pristino. 

6 
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Jesus previu urn. tempo, anterior a Sua segunda vinda, no qual seres humanos 
seriam confrontados na arena espiritual por dais desafios opostos. De urn. lado, haveria 
uma perda dramatica de cren~a num Deus transcendente ("Quando o Filho do Homem 
vier, achani Ele fe na terra"? Lucas 18:8); de outro lado, engano espiritual generalizado · 
("Porque surgirao falsos cristos e falsos profetas e farao tao grandes sinais e prodigios 
que, se possivel fora, enganariam ate os escolhidos--acautelai-vos que ninguem vos 
engane" Mateus 24:24, 4). 

~bas as profecias tomaram-se ~a realidade em nosso tempo,. quando cristaos 
que creem na Biblia travam batalhas simultaneas contra o secularismo e o neo
panteismo--duas ideologias derivadas, respectivamente, do naturalismo e do panteismo. 

II NATURALISMO TEISMO PANTEISMO II 

1J 

II SECULARJ:SMO CRJ:STJ:ANISMO NEO-PANTEISMO II 

0 secularismo e l:lllla perspectiva filos6fica que deliberadamente rejeita todas as 
formas de religiao transcendente .e aceita como vaJ.idos somente os fatos da vida presente. 
Em termos biblicos, o secularismo encama a decisao de viver "sem Deus no m~do" (Ef. 
2:12). . 

Langdon Gilkey enumera quatro premissas basi cas do secularismo :8 

I. Tudo que existe e o resultado de contingencia; isto e, tudo que ha foi causado 
por algum fenomeno natural que o precedeu no universo natural, o qual sempre. existiu. 

2. Uma vez que os seres humanos, nesta opiniao, vieram a existencia como 
resultado do acaso, segue-se que eles sao dotados de qutonomia. Somente eles podem 
determinar o ·significado de sua vida e trayar seu destino. 

3. Se os seres humanos criam seu ambiente social sem referencia a urn Ser 
superior, a consequencia natural e relatividade dos valores. Nio ha absolutos morais. 0 
tempo e o Iugar determinam o que e aceitavel para um individuo ou grupo social. 

4. As pessoas secularizadas sao muito conscientes de sua propria temporalidade. 
Como parece nao haver evidencia empirica de vida alem do tfunulo, a morte e o fun de 
tudo. Uma vez que a vida consciente termina, os pensamentos e realiza~oes humanos 
desaparecem para sempre. Mesmo o universe fisico parece estar marchando para sua 
extin~ao. 

7 
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Em contraste com as premissas do secularismo bem de:finidas, o neo-panteismo 
( ou o neo-espiritualismo) recusa ser facilmente descrito. Representa uma sintese de 
tendencias religiosas derivadas do budismo, hinduismo, teosofia, chamanismo, 
gnosticismo e varios aspectos do oculto. Muito. dele, contudo; aparece envolvido 
sedutoramente num jargao· de psicologia modema e ciencia. Por essa razao · o termo neo
panteismo parece apropriado. Em alguns circulos e·sta religiao homoge~da e conhecida 
como Nova Era, supostamente em oposi9ao a Velha Era do credo crlstao e do 
racionalismo · cientifico. 

Este retorno ao misterioso e ao transcendeti.te pode ser Cotnpreendido como uma 
reayao coletiva a perda do sagrado resultante do impacto coinbinado. da se·cularizayao e 
do secularismo na cultura modema. Achamos ·dificil viver· nossas 'vidas normais sem 
referencia ao espiritual e a dimensao transcendente ·de Iiossa existencia. Certamente Deus 
colocou "a etemidade nos corayoes dos homens" (Eclesiastes 3: 11). A medida que as 
velhas crenyas entram em colapso, os seres humanos continuam a procurar significado, 
valor e prop6sito alem de si mesmos. · 

Nossa epoca esta experimentando uma perda de fe na habilidade da razao e da 
ciencia resolver nossos problemas. A devastayao. causada por d~as guerras mundiais e 
muitos conflitos sangrentos regionais, o fracasso de ideologias politicas em trazer urn 
milenio de paz a terra, a possibtlidadelde um holocausto global disparado_por annas 
nucleares, o equih'brio ecol6gico precario de nosso planeta amea9ado pela ganancia 

· humana--todos ·esses fatores alimentam um desencanto coin a tecnologia impessoal e 
mesmo perigosa- o que leva muitos ·a. procl.lra do transcendente. Com efeito, alguns 
cientistas estao comey~do a reconhecer que a abordagem estritamente cientifica pode 
nao ser 0 Un:ico ou mesmo 0 melhor metodo de conhecer a realidade. . . 

Douglas Groothuis, em seu livro Unmasking the New Age, 9 esboya seis premissas 
do neo-panteismo: . 

1. Tudo e Um (Monismo ): Tudo no universo e inter-relacionado, inter-dependente 
e inter-penetrante. Nao ha difere~ya entre Deus, seres .humanos, animais e objetos 
inanimados. · 

I . 

2. Tudo e Deus (Panteismo): Tudo que existe participa de algum modo da essencia 
divina. 0 Ser Superior e uma forya, uma energia ou uma personalidade. 

3. A humqnidade e Deus: Cada urn de nos e wn deus disfar9ado, e nossa propria 
ignorancia nos impede de reconhecer plenamente nossa essencia real. 

4. Uma Nova Consciencia:. Esquecemos ~ossa verdadeira identidade e precisamos 
ser· iluminados. 0 racionalismo ocidental precisa ser substituido porum novo modo de 
pensar e sentir. 

5. Todas as Religioes sao Uma (Sincretismo): Pode haver varios caminhos para a 
verdad~, nos aspectos extemos podem variar, mas em Ultima arullise todos · almeja111 
ajudar os seres humanos a se unir com o Urn. 

6. Otimismo Evolucionista Cosmico: Es~os na vespera de uma transformayao 
global, quando a humanidade COffieyara· dirigir SUa propria evoluyaO. 

9 
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Esta nova espiritualidade manifesta-se de varios modos: a popularidade de saude 
holistica, o movimento do potencial huma.ilo, a convergencia da fisica com o misticismo, 
urn globalismo politico renovado e uma nova religiosidade. Alguns desses conceitos 
estao tambem penetrando no cristianismo e afetando subtilmente a linguagem da 
prega~ao, os rituais das igrejas, eo conteudo de seminarios para despertar a conciencia. 

Perspectivas em Conflito 

Sera util esbo~ar agora as premissas principais da cosmovisao biblico-crista, 
contrastando-as com as do humanismo secular, que predominam na cultura 
contemporanea, na educa~ao e na vida intelectual. 

Cristianismo Biblico Humanistno secular 
1. Realidade Ultima: 
Urn Deus in:furito, transcendente,.qrie atua Materia inanimada e energia no universo. 
no universo e que Se fez 'conhecer a seres 
humanos. 

2. Natureza de Deus: 
Urn Ser pessoal (triuno ), ativo na cria~ao, · 
onisciente, todo~poderoso que e a fonte 
da monilidade. 

3. Origem do universo: 
Criado por Deus pelo poder de Sua palavra 
e sustentado por Ele, operando com leis 
uniformes de causa e efeito num sistema 
aberto. 

4. Meios de conhecer a verdade: 
A revela~ao de Deus em· Jesus Cristo e 
tambem mediante a Biblia e da 
consciencia humana guiada pelo Espirito 
Santo. 

5. Origem e natureza dos seres humanos: 
Seres fisico-espirituais, criados por Deus 
em Sua imagem, capazes de decisoes 
morais livres, agora nwna condi~ao de 
queda. 

-- . 
Deus e urn mito humano persistente. 

0 universo e etemo e opera com leis 
uniformes de causa e efeito num sistema 
fechado. Ou, de acordo com a teoria do Big 
Bang, o universo apareceu subitamente e 
inexplicavelmente num ponto especifico ·do 
passado remoto, e evoluindo ao estado 
presente 

A razao e a intui~ao humanas operando 
atraves e con:firmada pelo metodo 
cientifico. Outros: Sea verdade ex.iste ela 
e~ta alem da capacidade dos seres 
humanos. 

A vida surgiu espontaneainente da materia 
inanimada no passado remoto. Os humanos 
sao animais altamente evoluidos e 
inteligentes, provavelmente avan~ando para 
seres supenores. 

8 
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6. Proposito da vida humana: 
Estabelecer uma relayao amorosa com 
Deus, realizando nosso po_tencial, servindo 
nosso proximo, desfrutando esta vida e 
preparando-se para a vida etema. 

7. Base da moralidade: 
0 caracter imutavel de Deus 
(misericordioso e justo ), revelado,eni , . 
Cristo e na Biblia. 

8: Causa do predicamento humano: 

Pecado: rebeliao consciente contra Deus 
e Seus principios; a tentativa erronea de 
entronizar os seres humanos como 
criaturas autonomas e auto-suficientes; 0 ° 

·como resultado, a imagem de Deus ficou 
desfigurada eo mundo·todo sofre as 

0 • consequencias. 

9. Solu~io do poredicamento huniano: 
Urn renascimento e transformayao 0 

espirituais: confian9a e poder de Deus 0 

revelados em Jesus Cristo, o que leva a 
nova vida de obediencia amorosa a Seus 
principios., compreensao 'propria e 
relacionamentos humanos. 

10. Morte: . 

Incerto e duvidoso: auto-realizayao, prazer, 
serviyo, melhoria das pr6xinias gerayoes. 

As opinioes da malaria de nossos 
contemporaneos, as melhores tradiyoes, 
nossos impulsos intimas atuando segundo 
as circunstancias ou uma combina9ao de 
todos estes. 

lgnorancia do verdade~o pote~cial humano; 
falta de educayao adequada, compreensao e 
cooperayao; os resultados inevitaveis da 
I uta pela. sobrevivencia de nos sa especie; 
uma protl.mda falha moral em nossa 
natureza. 

.. Melhor educa9ao; compreensao e 
cooperayao humanas melhoradas; leis 
justas; melhoramento obtido mediante 
progresso cientifico e tecnologico. 

Urn parentesis inconsciente ( outros Fim 'derradeiro da existencia humana. 
cristaos: entrada num outro estado 
consciente) ate que Deus intervenha~na 
historia humana e julgue todo ser humano 
na base de Seu conhecimento, 
misericordia e justiya perfeitos. 

10 



11. Historia humana: 
Uma sequencia significativa de eventos 
guiados por decisoes humanas livres mas 
tamliem supervisionadas por Deus, levando · 
inexoravehnente para o cumprimento de 
Seu plano de salva~ao total. ; ~~·, 

12. Destino humano Ultimo: 
Seres transformados vivendo em Wti.a' 
Nova Terra ou aniquila~ao etema daqueles 
que repetidamente rejeitaram os principios 
e a gra~a de Deus. (Outros cristaos: 
puni~ao etema para os inlpios.) 
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Uma sequencia imprevisivel de eventos sem 
urn prop6sito geral guiada tanto por 
decisoes humanas como por fatores alem 
da compreensao e controle humanos. 

Nada. 

Porque sao estas distin~oes importantes? Porque servem de base para interpretar as 
experiencias da vida, fazer escolhas morais, e tra~ar nosso destino individual. 

Pos-modernismo: As conexoes subtis 

Durante ·os Ultimos vinte anos o p6s-modemismo surgiu como a Ultima expressao 
de uma cosmoVisao naturalista ou secular. Inicialmente, o p6s-modemismo foi uma 
rea~ao contra o modemismo--o movimento que exalta a razao humana como o melhor 
modo de compr~ender a realidade. Esta enfase sobre racionalidade eo metodo impirico, 
por sua vez, levou ao extraordinario desenvolvimento da ciencia e tecnologia modemas 
nos ultimos dois seculos. Os p6s-modemistas, em sua critica, observam que "o Projeto 
do lluminismo" nao levou a utopia, mas a aliena~ao humana, degrada~ao do ambiente, e 
guerras destrutivas travadas com armas cada vez mais .sofisticadaS. 

Baseadas nas ideias advogadas por Nietzsche e Heidegger,. os pensadores 
franceses Michel Foucault e Jacques Dettida tern sido os expositores tnais significativos · 
do p6s-modernismo. Eles e seus aderentes deseiivolveram as prernissas basicas do 
pensamento p6s-modemo: 

Primeiro, os seres humanos nao tem·ac~sso a realidade··e, po~to, sem meios de 
perceber a verdade. Segundo, a realidade e inacessivel porque · estamos 
aprisionados num carcere de ljnguagem que molda o nosso pensamento antes de . 
pensarmos e porque nao podemos expressar o que pensamos. Terceiro, mediante a 
linguagem criamos a realidade, e assim a natureza da realidade e detenninada por. 
quem quer que tenha o poder de moldar a linguagem. 10 

Embora seja dificil avaliar o efeito duradouro do p6s-modernismo sobre Iiossa 
cultura, ·dada a resistencia do pensamento cientifico, e claro que ideias p6s-modemistas 
facilitam conexoes subtis com o neo-panteismo relativizando a verdade e apagando a 
distin~ao entre realidade e imagina~ao. 

1 ~ 
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lmplica~oes para 2t Educa~ao Adventista 

0 quadro .pode ser agora completado. Cada cosmovisao ~ormula uma filosofia 
particular, a qual por sua vez determina uma abordagem da educa~ao--sua missao e 
objetivos, o estilo administrativo e. 'o ·uso dos recursos financeiros, sele~ao de professores, 
os cuniculos, a localiza~ao e disposi9ao do campus, as praxes intemas, a aplica~ao de 
disciplina, beni como os t6picos selecionados para investiga~ao e pesquisa. 

Desde a Ultima parte da decada dos 1980 o Departamento de Educa~ao da 
Associacao Geral vern promovendo, mediante seminarios e publica~oes do Instituto para 
Ensino Cristao, a integra~ao da fe e do aprendizado nas escolas,. faculdades e 
universidades adventistas. Definimos esta integra~ao como um processo deliberado e 
sistematico de abordar a inteira empresa educaciorial--tanto curricular como co~ 
curricular--de uma per~pe~tiva crista. Nuni ambiente adventista do setimo dia, seu 
objetivo e assegurar que ps estudantes ao sairem da escola tenham livremente 
intemalizado. valores biblicos e uma visao do conhecunento, da vida, e do destino 
baseado na Biblia, centrado em Cristo, orientado para o·servi9o e \lisando o R~ino. 

Devido a seculariza~ao da cultura modema.e das. premissas naturalistas da maioria 
dos programas educacionais, os professores adventistas correm o risco de adotar 
inconscientemeiite uma perspectiva dualista do. conhecimento. Como resultado·, tendemos 
. a manter em compartimentos mentais sepatados nosso comprometimento de fe, de urn 
lado e, do outro, nossa abordagem das disciplinas academicas qu~ ensinamos. 

A integra9ao da fe visa contrariar tal dualismo, pattindo de wna · compreensao das 
cosmovisoes e abarcando todos os aspectos da empresa educacional. Os professores 
cristaos que desejam comunicar a seus estudantes uma visao integrada do conhecimento 
e da vida baseada sabre a cosmovisao bibli~a precisam eles mesmos aprender como unir 
a fe e o aprendizado em sua experiencia pessoal e profissioiial~ . · 

Em seu livro The Fabric of Faithfulnes~,. Steven Garber argumelita 
persuasivamente que OS fatores mais fortes que mantei"ao a escola CriSta OU estudantes 
universitarios ancorados em sua fe ~t ativos em sua igr~ja como profissionais, depois de 
deixarem o campus, sao: (1) abra9ar a cosmovisao biblic( a qual prove u.ma base ·. 
confiavel para suas escolhas marais; (2) estabelecer um relaci.onamento · duradouro com . 
urn conselheiro ·cristao; e (3) participar na vida de uma comunidade de crentes que os 
apoiam. 11 

Conclusao 

Os adventistas do setimo dia creem que a Biblia prove uma revela9ao abarcante, 
coerente e confiavei·de-Deus sabre a qual podemos ancorar nossa confiai19a e 
convic~oes, nossos valores e conduta. A mensagem biblica inspirada pelo Espirito Santo, 
leva-nos a conhecer Jesus Cristo--nosso Criador, Redentor, Ainigo e Rei vindouro. 

0 • • • 
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No fundo de nosso pensamento individual ha uma cosmovisao--uma serie de 
premissas concemente a vida e o universo sobre as quais baseamos nossas decisoes, 
estabelecemos prioridades e tra9amos nosso destino. Com efeito, ideias tern 
conseqiiencias.· 0 lar, a igreja e a escola--com suas mwtiplas intera9oes pessoais--provem 
as in:fluencias mais poderosas no desenvolvimento de uma cosmovisao crista nas crianyas 
e jovens. Quando a Biblia esta no proprio centro da vida domestica e dos ensinos 
escolares, e esses sao efetivamente reenfor9ados nas atividades e rela9oes d~ 
congrega9ao, os·membros da gera9ao seguinte sao providos, pela·influencia do Espirito 
Santo, com uma perspectiva confiavel a partir da qual podem desenvolver sua vocayao, 
fazer escolhas, criticar a cultura e preparar-se para a Escola da Eternidade. La, 

a aquisiyaO de conhecimento nao cansara 0 espfrito nem esgOtani as energias. Ali 
os mai-s grandiosos empreendimentos podem ser levados avante, alcan9adas as 
mais elevadas aspirayoes, as mais altas ambiyoes re~adas; surgirao ainda novas 
al~as a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, 
novos objetivos a agu9ar as faculdados do espirito, da alma e do corpo. Todos os 
tesouros do Universo estarao abertos ao-estudo dos remidos de Deus.12 

NOT AS 
1. Baseada na ilustrayao usada por ·Lloyd E. Kwast, "Compreendendo a Cultura", em 

Ralph D. Winter e Steven C. Hawthorne, Perspectives on the-World Christian 
Movement: A Reader (Pasadena: California:· Willi~ Carey Library, 1981), pags. 361-
364. 
2. Romantic Manifesto (New York: .New American Library, 1975), pag. 19. Ayn.Rand 
foi urn. escritor russo-americano, cujas novelas e artigos aptesentam ulna· filosofia de 
vida, que esta em contra8te com a etica judaica-crista. Coritudo, sua a.presenta9ao da 
necessidade humana para uma cosmovi~ao e valida. 
3. Society and the Sacred: Toward a· Theology of Culture in Decline. (New York: 
Crossroads, 1981), pag.43 · 
4. "Sobre Cosmovisoes", Christian Schoiars Review, XIV, 2 (1985), pag. 155. 
5. Titulo completo desse livro util, The Transforming Vision: Shaping ·a Christian 
Worldview (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1984). 
6. Reason Within the Bounds of Religwn, segunda edi9ao (Grand 'Rapids: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1984). 
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7. 0 empericismo mantem que a experiencia e a umca fonte de conhecimento. 0 
materialismo propoe que a materia e a Unica realidade e que tudo~-incluindo os 
sentimentos, pensamento e vontade~podem ser explicados emtermos de leis fisicas. 0 
positivismo afiima que a percep~ao sensorial dos · feilomenos naturais constituem a imica · 
base admissivel do conhecimento. · 
8. Ver Langdon Gilkey, Naming the Whirlwind (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1969). 
9. Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press, 1986. . 
10. Gary L~d, c;'O Desafio do P6s-modemismo'", Coll~ge and University Dialogue 8:1, 
(1996), pag.6. Ver tambem Dennis McCallum, ed.· The Death of Truth (Minneapolis, 
Bethany House Publishers, 1996). . 
11. Steven Garber, The Fabric of Faithfulness: WeaVing Together Believe a.nd Behavior 
During the University Years (Downers Grove, Dlinois: Inter Varsity Press, 1996). 
12. Ellen G. White, 0 Grande Conjlito (Tatui- S.P.: Casa Publicadora Brasileira 1988), 
pag. 677. 

DISCUSSAO 

1. Fazer uma critica da palestra, assinalando areas .de acordo ou desacordo. Ha 
conceitos que requerem esclarecimento ou mais elabora~ao? Ate que ponto e o con&.eito 
de cosmovisao util na educa~ao? Como deviamos comwiica-lo anossos estudantes? A 
que idade ou.nivel educacional? Sao os sumarios do cristia.tiismO. bfblico e do humariismo 
secul~ providos·:na palestra adequados? Faita·ruguma· coisa? 

2. Que evidencias voce acha que as ideias seculares e neo;..panteistas entrarao ein 
sua cultura? Ate que ponto a igreja ~dventista do setimo dia tein sido influenciada por 
estas ideias? Pode voce dar exemplos de seu empacto sobre a ·educa~ao em sua terra? Em 
que areas e nosso si~tema educacional adventista mais vulnenivel? Que podemos fazer . 
para resistir e em bar gar sua influecia? 

3. A lgr~ja Crista do primeiro seculo tatnbem enfrentou o 
secularismo/materialismo eo panteismo/espiritualismo, qu~·nao er.am muito diferentes de 
suas manifesta~oes presentes. Como Paulo .e os lideres cristaos · antigos responderam a 
seu desafio? Podemos aprender algo de sua abordagem e aplica-lo a nossas 
circunstancias? Que mudan~as d~viamos iniciar no sistema edticacional adventista para 
promover a compreensao e aplica~ao da cosmovisao crista? 

14 



555 

4. Cincoenta porcento dos estudantes que freqiientam as instituyoes educacionais 
adventistas no munqo veem de lares e' familias que nao partilham nossa fe e cosmovisao. 
Tambem empregamos urn nfunero considenivel de professores de outras comunhoes. Que 
ajustamentos temos feito ou deviriamos fazer em nossa abordagem da educayao em vista 
desses professores e estudantes nao adventistas? Se voce avaliar nossas escolas a partir 
da perspectiva da filosofia educacional adventista, onde achara o maior desvio? Que 
iniciativas deviam ser tomadas para fechar a distancia entre a filoso:fia educacional 
adventista e a pnitica corrente? 
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