
587 

Institute for Christian Teaching 
Department of Education 

General Conference of Seventh-day Adventists 

Paralelo entre Socialismo y Cristianismo 
na Transformayao Social: 

Uma Contribu~ao para a Formayao de uma Perspectiva Adventista 

Por 
Jael Eneas de Araujo 
Diretor de Educa~ao 

Associa~ao Espfrito-Santense 
Vit6ria, ES (Brasil 

Preparado para 
The Integration of Faith and Learning Seminar 

realizado no 
Instituto Adventista de Ensino - Sao Paulo 

Julho de 1994 



588 
2 

Resumo 

0 presente ensaio, propoe fazer reflexoes iniciais sobre a questao da 
transforma~ao social, vista pelos pressupostos das teorias materialistas, com 
destaque especial para o marxismo, relacionando-as com os fundamentos 
defendidos pelo cristianismo. A importancia do texto, esta no fato de que, 
mesmo depois da queda dos muros de Berlim, no tim dos anos 80, o socialismo 
nao se considera morto. Acha-se em crise, porem, no momento, busca eixos 
te6ricos para a causa do igualitarismo; mediante a mudan~a social. Por ser urn 
tema amplo e dialetico, a abordagem sera feita a partir do exame das limita~oes 
entre a filosofia e a ciencia, buscando compreender tanto sua importancia, 
quanto a natureza e a essencia destas duas formas de conhecimento. 0 metodo 
adotado foi o descritivo, com base na revisao bibliografica, entendendo que para 
esclarecer esta questao, sob uma 6tica adventista do setimo dia, valeu-se da 
perspectiva biblica-crista e dos escritos de Ellen White. Como resultado, 
verificou-se que a questao e atual e, no contexto da integra~ao fe & ensino, 
impoe-se como fundamental. Concluindo, a proposta socialista de transforma~ao 
da sociedade passa pela reflexao critica, incluindo ate a~oes revolucionanas 
marxistas, em oposi~ao, a fe crista que fundamenta a mudan~a da sociedade na 
interven~ao divina na realidade humana. 
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Introdu~io 

Do p6s-guerra de 1945, ate a queda dos muros de Berlim, em novembro 

de 1989, o mundo foi cindido por duas ideologias, que influenciaram nao 

somente a produ9ao cientifica e fi1os6fica, mas tambem, o cotidiano das pessoas. 

Termos como "de esquerda" ou "de direita", direcionavam a economia, a 

politica e a tecnologia. Nos debates academicos, expressoes como "bloco 

socialista", rea9ao "terceiro-mundista", ou mesmo, "iinperialismo do capital", 

dominavam a produ9ao academica, a midia e a produ9ao cultural, tanto das 

potencias sovieticas, como das ocidentais. 

Para os socialistas, a defesa de posturas criticas da sociedade, com base na 

historicidade do fazer humano, era a forma mais racional de promover a 

igualdade social, atitude filos6fica compartilhada tambem por pensadores da 

linha marxista. A questao da transforma9ao social, para esses pensadores, devia 

acontecer rompendo-se com o poder economico, e para isto, o uso da for9a era 

considerado urn recurso valido e legitimo. 

Porem, o nipido desencadeamento de importantes fatos hist6ricos, 

incluindo a desintegra9ao do imperio sovietico, tern levado muitos autores a 

acreditar que o sonho de uma sociedade igualitaria, nao acabou. Autores como 

Maria Lucia Aranha e Maria Helena Martins compreendem que a utopia 

proposta pelas teorias socialistas, "devem se subordinar a dialetica da teoria e da 

pratica, pois toda constru9ao te6rica deve ser vista como urn processo dinamico 

e hist6rico". 1 E preciso submeter a concep9ao socialista ao crivo de suas 

pr6prias convic9oes. Entendem, que a sociedade pode ser transformada por uma 

a~ao humana, circunscrita na hist6ria e mediada pela racionalidade, "ate porque, 
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a explorac;ao do trabalho e as contradic;oes do capitalismo ainda sao vistas e 

sentidas socialmente". (Ibidem) 

Portanto, pretende-se com este ensaio, demonstrar que e possivel oferecer 

uma outra leitura para a transformac;ao social, atraves da integrac;ao entre a fee o 

ensino, nao como uma impossibilidade academica, mas, como uma contribuic;ao. 

Todavia, ex1g1r-se-a do professor adventista, disposic;ao mental, 

sensibilidade espiritual e dependencia divina, ao buscar estabelecer a diferenc;a 

entre a educac;ao que transforma a sociedade, sob influencia do Espirito Santo e 

a educac;ao que, construida sob a inspirac;ao te6rica de genese materialista, 

apenas revoluciona, sem contudo levar aos resultados desejados. Esta ultima, a 

faz na hist6ria numa dimensao horizontal e na linha do tempo; aquela, tambem a 

faz na hist6ria, porem, numa perspectiva hist6rica onde Deus intervem na 

realidade, com a miss~o de soerguer a criac;ao a:o seu estado original. 

Nao ha limites para o poder de Deus. Ele da ao homem a capacidade nao 

s6 de conhecer, mas tambem de ser urn agente de transformac;ao, quando ligado 

a verdadeira fonte do conhecimento. Basta apenas pedir com fe, pois "a todos da 

liberalmente". (Tg. 1: 5). 

Questoes Fundamentais 

A pnon, torna-se necessaria verificar as relac;oes existentes entre a 

filosofia e a ciencia, no sentido de apreender a natureza destas duas formas de 

conhecimento e como estas duas categorias epistemol6gicas sao influenciadas e 

influenciam a concepc;ao de transformac;ao social. 
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Em primeiro Iugar, e preciso reconhecer que a busca do conhecimento faz 

parte da propria essencia do homem, enquanto ser pensante. 0 homem ve e quer 

saber; olha e quer entender. Esta necessidade por conhecer, compreender e 

interpretar as coisas, causa-lhe angtistia, principalmente, porque percebe a falta 

de equilibrio no mundo natural e social que o cerca, profundamente alterado 

pela a9ao do pecado. Tudo o que aqui existe, inclusive o homem, se acha 

amea9ado pela fragilizayao, dualismo, conflito, entropia e morte. 

Desta forma, toda a realizayao humana esta sob o signo da imperfei9ao, 

nao excluindo sua filosofia e sua ciencia. 0 pensar e o fazer cientificos se 

acham marcados pelos signos da incompletude e temporalidade. 

A prop6sito das marcas de limita9oes que perpassam o conhecimento 

cientifico-filos6fico, leva o doutor Pedro Demo, reconhecido pensador 

brasileiro, a afirmar que o "conceito de ciencia depende da nossa concep9ao de 

realidade ... ", por isso, a racionalidade se toma, " ... voluvel, mutavel, 

contradit6ria, nunca acabada, urn vir-a-ser". 2 

Mesmo considerando estes determinantes e inegavel a contribuiyao da 

ciencia e da filosofia. Enquanto os fil6sofos procuram ultrapassar a experiencia 

vulgar, com intuito de encontrar as razoes mais transcendentes, os cientistas, por 

sua vez, desdobram o universo em milhares de segmentos, nao para dizer o que 

e o ser, mas, para saber como cada coisa e. Em outras palavras, a atitude 

filos6fica racional se caracteriza pela premissa de que o homem precisa pensar; 

e a cientifica de que o homem precisa experimentar. 0 primeiro pensa para 

saber 0 que e; e 0 segundo para saber como e. 
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0 educador cristao que aceita o conhecimento revelado na Palavra de 

Deus e passou pela experiencia do novo nascimento atraves do batismo, anda 

em novidade de vida (Romanos 6:4), e como conseqtiencia, busca as coisas que 

sao de cima, porque sua vida esta escondida em Cristo. (Colossenses 3:1-3). Isto 

remete ao tema da transforma9ao, situando-o para alem de uma postura 

meramente reflexiva, baseada na rejlexiio-a{:iio-rejlexiio, mas, coloca-o como 

urn processo ex6geno e sobrenatural. Alem de reconhecer a inequivoca 

contribui9ao que a ciencia, como a busca das c~msas imediatas, e a filosofia das 

causas ultimas, mesmo assim e preciso perguntar a filosofia se reconhece a Deus 

como razao ontol6gica do universo, uma vez que a filosofia e uma reflexao 

sobre o todo, inclusive sobre as ciencias. 

Uma filosofia que parte do homem e se volta para o proprio homem, corre 

o risco de nao conseguir alcan9ar de forma plena, a razao das coisas e suas 

verdadeiras causas. Por isso, o doutor E. Cadwallader, divide a filosofia, 

afirmando que "existem duas filosofias: a falsa que se baseia unicamente em 

conjecturas de homens e a verdadeira, que se baseia nAquele que e a Verdade". 3 

Sem aceitar a Deus como Redentor e Criador de todas as coisas, nega-se a 

possibilidade de se oferecer uma filosofia que transcende o superficial e o 

aparente. Este fato ap6ia-se na epistemologia biblica, de que s6 se conhece 

verdadeiramente, quando Deus se revela ao homem. 

A limita9ao humana de sever as coisas globalmente, reduz-lhe a visao de 

mundo a uma perspectiva qualquer, e isto, explica do porque da inexatid~o, 

subjetividade, contingencia, superficialidade e valora9ao como caracteristicas 

que condicionam, delimitam e demarcam as varias fonnas de conhecimento, seja 

o de senso comum, o de genese filos6fica, ou mesmo, o de natureza cientifica. 
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Deste ponto de vista, a epistemologia que parte da perspectiva material e 

colocada numa dimensao apenas linear. 0 homem busca o conhecimento, mas o 

verdadeiro conhecimento s6 se da na medida em que Deus se revela ao homem 

atraves da natureza, sobretudo atraves de Seu Filho e Sua Palavra. 

Ha de se considerar que para a plena compreensao do fenomeno, existe 

uma categoria importante: a da fe. Sem esta categoria nao haveria construc;ao 

cientifica, porque fazer ciencia, especialmente ciencia social, e preciso exercer 

fe nos postulados e nas proposic;oes te6ricas, ja que toda teoria esta sob judice. 

Suas teses e postulados s6 sao inquestionaveis ate que se encontre uma 

formulac;ao te6rica melhor, explicando aquele fenomeno de forma mais racional, 

a luz dos paradigmas construidos e aceitos pela ciencia. Portanto, a 

irrefutabilidade te6rica e uma etema busca: urn etemo vir-a-ser. 

Mesmo que a grande maioria dos autores naturalistas esteja negando a 

razao da fe, Soren Kierkegaard, fil6sofo dinamarques existencialista, afirmou 

que a fee urn absurdo, contudo "eo unico objeto em que se pode acreditar".4 

A definic;ao biblica fundamenta que a fe "e o firme fundamento das 

coisas que se esperam e a prova das coisas que se nao veem" .(Hebreus 11: 1 ). 0 

principio do verdadeiro conhecimento e aceitar, pela fe, que tudo que aqui existe 

foi criado por Deus. (Colossenses 1: 16, 17). A "criac;ao eo cristianismo tern urn 

s6 Deus".5 

Portanto, a fe e o vetor epistemol6gico que nos leva ao entendimento do 

verdadeiro conhecimento. "Sem fe e impossivel agradar a Deus" (Hebreus 11: 

6), na medida em que o "verdadeiro conhecimento vern de Deus e para Deus se 

volve".6 
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A Historicidade como Razio Materialista do Socialismo 

Por que ha ricos e pobres? Como justificar a morte de milhares de 

crian9as por doen9as endemicas, enquanto, por contraste, se verifica os grandes 

avan9os na medicina. Tern os grandes desequilibrios sociais explica9ao a luz da 

ciencia? Pelas teorias marxistas e socialistas pode-se visualizar a transforma9ao 

social para viver-se o igualitarismo, porem, isto e realmente possivellevando em 

conta a natureza huniana? 

Antes que se apresentem possiveis respostas as perguntas acima, toma-se 

necessario retomar alguns conceitos ja resenhados anteriormente. 

Primeiro, toda teoria esta sob judice porque a ciencia e urn etemo vir-a-

ser; 

Segundo, o conceito de ciencia depende essencialmente de nossa 

concep9ao de realidade; 

Terceiro, os materialistas ap6iam-se nas conclusoes da ciencia para 

explicar o mundo e o homem, portanto, a transforma9ao social. Para tanto, 

colocam a materia como o principio primeiro em detrimento da essencia, 

excluindo a possibilidade de interven9ao divina. Estes conceitos se tomarao 

fundamentais para se compreender a proposta marxista de transforma9ao social, 

sob 6tica crista. 

Vejamos outras prenussas da filosofia: a) Existem vanas correntes 

filos6ficas que tentam explicar a sociedade; 
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b) Uma determinada fonnula<;ao te6rica nao e a ultima palavra para a 

explica<;ao de urn fenomeno social; 

c) Nao se pode olhar a sociedade sem levar em conta a "crosta ideol6gica" 

que a envolve; 

d) Os materialistas nao admitem interven<yao metafisica no mundo natural 

e social; e 

e) Os marxistas pretendem transfonnar a sociedade a partir da nega<;ao do 

trabalho alienado, sem considerar que isto e uma impossibilidade, enquanto nao 

se mudar a natureza humana. 

Ao Karl Marx propor uma doutrina que revolucionou o pensamento 

filos6fico, na decada de 1840, pelas conota<yoes politicas explicitas em suas 

ideias, principalmente, ap6s conhecer Friedrich Engels, ele o fez do ponto de 

vista puramente economico. Mais tarde, Vladimir Lenin propoe uma pnitica 

revolucionaria mais intensa, atraves de uma moldura te6rica em que valorizava a 

supera<yao, porem, foram outros pensadores como Gramsci, Althusser, 

Habennas, que avan9am a discussao marxista, revendo o conceito de estado e de 

hist6ria com fatores subjacentes a questao da transforma<;ao social. 

Simplificando, o marxtsmo se utiliza do "materialismo dialetico e do 

materialismo hist6rico: o primeiro teoriza a realidade concreta mediante o uso 

da dialetica e suas leis; o segundo interpreta os fenomenos sociais a partir da 

hist6ria e das condi<;oes objetivas de existencia"7
, segundo Merleau-Ponty, 

fil6sofo fenomenologista. 
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A razao de existencia marxista baseia-se na produ~ao por for~a da 

explora~ao da natureza e do trabalho humano. Entretanto, o trabalho e visto por 

eles como fator de explora~ao e aliena~ao. Os educadores cristaos o veem como 

uma ben~ao. Salomao assevera que "em todo trabalho ha proveito", (Proverbios 

14:23) e incentiva os jovens estudar a natureza e aprender com os animais como 

eles tiram proveito do trabalho organizado. 

0 pecado alterou o valor do trabalho: ''na cria~ao, o trabalho foi 

designado como uma ben~ao. Significa desenvolvimento, poder, felicidade. A 

mudada condi~ao da Terra em virtude da maldi~ao do pecado, acarretou uma 

mudan~a nas condi~oes de trabalho".8 

As contradi~oes sociais, fome, guerras, assim, como a usura e o egoismo 

que alimentam as l1;1tas de classe, decorre fundamentalmente das condi~oes 

espirituais do proprio homem e de sua natureza decaida (Romanos 3: 9-18) que 

necessita do Espirito Santo (Sao Joao 16: 7, 8) para en tender e aceitar o 

ministerio da reconcilia~ao (II Corintios 5: 18). 0 pecado destruiu o mundo 

tomando o homem "mal continuamente". (Proverbios 1: 16). 

A Transforma~io Social: Realidade ou Utopia 

Com o intuito de se estabelecer urn paralelo entre a visao marxista e a 

crista quanto a transforma~ao da sociedade, a seguir, alguns conceitos. 

"0 papel da escolariza~ao na estrategia gramsciana e a produ~ao de 

intelectuais que darao ao partido revolucionario, pensadores organizadores com 

uma concep~ao consciente do mundo que transcenda seus interesses de classe". 9 
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"A verdadeira educa~ao e o desenvolvimento harmonico das faculdades 

fisicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do servi~o 

neste mundo e para aquela alegria mais elevada por urn mais dilatado servi~o no 

mundo vindouro". 10 

Duas distintas visoes: na primeira, a a~ao educativa parte do homem para 

o proprio homem; na segunda, oportuniza ver a a~ao salvifica em Cristo atraves 

do Espirito Santo ao desenvolver o homem por completo, prevendo uma 

supera~ao escatol6gica na a~ao educativa. 

Todo processo de transforma~ao inicia-se pela mente e, por esta razao, a 

maior batalha e por seu control e. 0 ap6stolo Paulo adverte que "nossa luta nao e 

contra a came e o sangue, mas, sim . . . contra os principes das trevas deste 

seculo, contra as hostes espirituais da maldad¢ nos lugares celestiais". (Efesios 

6: 12)~ 

Esta batalha pelo dominio da consciencia humana e entendida pelos 

marxistas como aliena~ao. Friedrich Hegel em "A Fenomenologia do Espirito" 

trata a aliena~ao "como o momento em que o espirito nao mais reconhece a sua 

cria~ao, considerando-a estranha" .11 No fenomeno da aliena~ao, Hegel diz que 

ocorre a dilacera~ao da consciencia. Ja para a Feiirbach em a "A Essencia do 

Cristianismo" define que a aliena~ao se processa na consciencia humana e por 

isso estranha ou indiferente ao homem hist6rico, concreto e social. 

Antonio Gramsci diz que "o controle da consciencia e uma area de luta 

politica ... cujo metodo se fundamenta na guerra hegemonica de posi~ao e na 

praxis social". 12 Enquanto os materialistas postulam a transforma~ao social pel a 

revolu~ao e pela a~ao politica, a Biblia prega a "transforma~ao da mente pela · 
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renova~ao do entendimento e pela nao conforma~ao com este mundo". 

(Romanos 12:2; IS. Joao 2: 15-17). 

Baseado nas 4 perguntas de Brian Walsh e Richard Middleton, 

estabelecer-se-a urn paralelo entre a perspectiva marxista e a biblico-crista:. 

Perguntas Visio Marxista Visio Bfblica 

Quem sou eu? Proletano, burgues, classe Embaixadores de Deus 

dominante. (II Corintios 5: 20) 

Onde estou? Na base ou superestrutura. Somos peregnnos (Hebreus 

13: 14; Filipenses 3: 20) 

0 que vai mal? A sociedade civil e a 0 homem (Romanos 7: 24) e 

sociedade politica seu mundo (II Tim6teo 3: 1-

16) 

Qual a solu~ao? Pela praxis social atraves da Pel a interven~ao divina na 

luta de classe, via politica. hist6ria ( Apocalipse 21 : 4) 

Portanto, no marxismo, bern como nos autores do socialismo critico, a 

transforma~ao social se verifica de forma linear, apoiada na perspectiva hist6rica 

do homem e para o homem; em marcante contraste com a cosmovisao crista, 

aonde a base soteriol6gica vern de Deus para o homem, consubstanciada em Seu 

Filho como o caminho, a verdade e a vida. (Sao Joao 14:6). 

E possivel, tambem, perceber urn desenho metodo16gico de transforma~ao 

social, ao se considerar as dimensoes hist6ricas, destino e status do homem no 

quadro sin6ptico acima. Os cristaos defendem a mudan~a social, como urn 

processo que acontece em primeiro Iugar, na pessoa, pela interven9ao do 

Espirito Santo; e, depois, de transformada em Cristo, a pessoa passa a agir na 
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sociedade de forma responsavel, ao partilhar novos valores que refletem a cruz 

de Cristo. Na visao materialista o processo de t:ransforma9ao tern foco na 

estrutura, no estado e no preparo de intelectuais organicos, que na concep9ao de 

Antonio Gramsci (1891-193 7) sao pessoas que, pertencendo a classe dominante, 

assumem os valores das classes populares para livni-las da dependencia. 

Ainda, e possivel verificar na 6tica crista, o sentido de verticalidade do 

processo. Da condi9ao marxista de proletario ou burgues, o homem ganha urn 

novo status quo, ascendendo para uma posi9ao rnilagrosamente superior, a de 

embaixador de Deus. Urn rnilagre, ainda maior, ocorre quando o homem 

professa fe no sacrificio de Cristo e submete-se a guia do Espirito Santo: toma

se filho de Deus, alem de receber a heran9a da vida eterna, mediante a ado9ao 

divina. (Romanos 8; 14, 17, 18). 

Veja que no contexto materialista o que vai mal e a sociedade civil e a 

sociedade politica, em contraponto com a perspectiva biblica, onde o pecado e o 

agente causador de todo o desequilibrio humano. Para os marxistas, a solu9ao 

esta na praxis social, mediante a luta de classe. Para os cristaos, porem, a 

mudan<;a social se dara unicamente pela interven9ao divina na hist6ria, ocasiao 

em que "Deus limpara de seus olhos toda lagrima, e nao havera mais morte, nem 

pranto, nem clamor, nem dor, porque ja as primeiras coisas sao passadas". 

(Apocalipse 21: 4 ). 

Conclusao 

Indubitavelmente, a transforma<;ao social preconizada pelo cristianismo se 

opoe a proposta marxista, e, diverge, tambem, dos autores que repensaram as 

teorias marxistas, principalmente os "frankfurtianos", que elaboraram uma teoria 
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critica da sociedade, a exemplo de Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbet 

Marcuse, Walter Benjamin, Jiirgen Habermas, somente para citar alguns. Por 

uma simples razao: nao aceitam a verdade encamada, na pessoa de Jesus Cristo, 

como tambem, nao reconhecem que, somente a verdade revelada, possui o poder 

de transformar homens escravos do pecado, em filhos de Deus, resgatados pelo 

sangue remidor da cruz. (Sao Joao 1:12). 

A filosofia e a ciencia nao tern este poder, porque em seus pressupostos 

"nao consideram a intervenyao de Deus e nem 0 reconhecem como a vida e a 

luz dos homens". 13 

A educayao socialista tambem se acha impotente por nao aceitar o pecado 

como questao fundamental da desagrega9ao social, que destr6i na "alma 

humana, tanto o desejo, como a capacidade de conhecer". 14 "Restaurar o homem 

a imagem de seu Autor, leva-lo de novo a perfeiyaO em que fora criado ... e 0 

objetivo da educayao, o grande objetivo da vida". 15 

Os marxistas, como urn segmento das teorias socialistas, olham para 

Hist6ria como metodologia cientifica, para "ocupar-se com os feitos dos 

homens, vit6rias nas batalhas e exito na consecuya'o do poder e da grandeza". 16 

Olhar por este prisma e "perder de vista a atuayao de Deus nos neg6cios dos 

homens". 17 "Devemos ver na Hist6ria o cumprimento da profecia, estudar as 

operayoes da Providencia nos grandes movimentos reformat6rios, e entender o 

progresso dos acontecimentos ao ver as nayoes mobilizando-se para o final 

combate do grande conflito"!8 

A verdadeira superayao hist6rica sera quando Cristo, novamente, se 

manifestar visivelmente, nao como urn bebe indefeso para uma missao terrestre, 



601 
15 

mas, como o Rei dos reis, Senhor dos senhores, para libertar o homem de sua 

temporalidade, da lei da causa-e-efeito, da contingencia e da escravidao do 

pecado. Esta sera a maior e mais suprema supera9ao hist6rica. 
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