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Resumo 

O artigo examina os escritos de Ellen G. White, tida por seus seguidores, como “profetisa”. 
Uma escritora importante que influenciou o pensamento pedagógico, e que até hoje é tida 
como referência na educação dos jovens adventista. O olhar se fixará nos conselhos sobre 
educação que emanam dos seus escritos. Eles são testemunhas oculares das dificuldades de 
implantação de um colégio confessional - em torno de quarenta anos foi discutida a formação 
daquilo que seria posteriormente o sistema adventista. O objetivo é chegar à visão de escola 
pretendida por ela, e, por alguns que compartilhavam do seu pensamento, pois isso ficará 
claro, no desenrolar do texto, e seus relatos, deixam transparecerem, que não eram unânimes. 
As fontes utilizadas serão os escritos dela e de seu marido. São testemunhos do calor dos 
acontecimentos que vibravam naquele instante. E muitos desses funcionam como diários, um 
momento de relato e desabafo. 
 
Palavras-chaves: Educação. Ensino Confessional. Escritos. Religiosidade.  

 

Abstract 

The article examines the written of a writer had by their followers as “prophetess”. The look 
will fasten in the advices about education that emanate of their written. They are ocular 
witnesses of the implantation difficulties of a confessional school. The goal is to arrive to 
school vision intended by her, and, for some that joined to your thought, and your reports, 
they let reveal, that were not unanimous. 
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O movimento Interdenominacional entra em cena: uma introdução 

 

O momento histórico que marca o pensamento cristão adventista correspondeu às 

mudanças nos Estados Unidos que caminhava rumo à modernidade, passando por mudanças 

culturais, que acontecia no século XIX, principalmente entre 1820-1860. 

O milenarismo emergiu num momento que movimentos messiânicos nos Estados 

Unidos surgiam no século XIX. Movimentos messiânicos-milenarista que se inconformavão 

com as associações religiosas já estabelecidas em igrejas, tais como a metodista, batista, 

episcopal, metodista e principalmente a católica. Algumas de suas características são 

descritas: 

 

a) reividicavam certa primazia de iluminação interior e do Espírito Santo, 
predominando não apenas sobre a Tradição, mas também sobre as próprias 
Escrituras; 

                                         b) pregavam que a Revelação não poderia estar terminada e que, portanto, 
uma nova era, a era do Espírito, reclamava novos profetas e os forneceria; 
c) propunham, finalmente, realizar a Igreja como um mundo dentro do 
mundo, e sua recusa de relações com os poderes estabelecidos tinha por 
corolários. Formação histórica do movimento adventista a obrigação, para a 
sua Igreja, de se transformar mais ou menos numa autarquia econômico-
política. (OLIVEIRA FILHO, 2004, p.1-2) 

 
 
Naquele momento o país estava passando por uma reestruturação na forma de pensar e 

agir. A influência do presidente Andrew Jackson foi significativa com a criação de novos 

estados, expansão territorial, migração para o oeste americano; mas, o que nos interessa é do 

compromisso com uma religião mais conservadora.2 

Com a expansão do território dos E.U.A e a pretensa predestinação dos americanos 

para ser uma grande nação, segundo Douglas Meslin, 

 

O pensamento religioso conservador foi uma bandeira poderosa para os 
Estados Unidos da America neste período da história, pois com a expansão 
territorial, o sentimento de um reavivamento religioso levou as igrejas a um 
amplo movimento de reformas sociais no país e, no exterior, a um 

                                                           
2 Cf. SELLERS, Charles; May, Henry; MACMILLEN, Neil. Uma Reavaliação da História dos Estados 
Unidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 



movimento de missões estrangeiras. A América cristã tinha o dever de 
preparar o mundo para a instalação do reino de cristo na terra (...). Com isto, 
varias denominações religiosas despertaram para este movimento, também 
chamado de “milerismo”, pois era baseada na doutrina de cunho pos-
milenarista, segundo o qual os Estados Unidos desempenhariam um papel de 
instrumento divino de redenção universal.3 

 

Destas reuniões, um grupo formado por lideres religiosos de diferentes denominações 

se destacariam: Guillerme Miller, (1782-1849) um pregador de origem batista que seria mais 

tarde o líder do movimento “milerista” que se tornaria o embrião do movimento adventista; 

Josué Himes (1805-1905), um ministro da conexão cristã e José Bates (1792-1872) um 

ministro leigo metodista. 

Como podemos ver, o milerismo foi um movimento interdenominacional até o ano de 

1844 quando o chamado “Grande Desapontamento”, que foi o não cumprimento da 

interpretação profética de Guilerme Miller, dividiu o movimento e fez surgir outros grupos 

religiosos. É neste cenário que surgi Ellen G. White. Uma mulher que influenciou nas crenças 

adventista. 

Ellen G. White nasceu em 26 de novembro de 1827 numa pequena fazenda da colina, 

perto da Gorham, Maine, cerca de dezenove quilômetros de Portland, nos Estados Unidos. 

Compondo uma família de oito irmãos, filha de Roberto e Eunice Harmon; quando tinha nove 

anos 

 

(...) ao voltar da escola para casa, foi ferida por uma pedra que a colega de 
classe lhe atirou. Esse acidente quase lhe custou à vida. Ficou inconsciente 
durante três semanas, e nos anos seguintes sofreu grandemente como 
resultado do sério ferimento no nariz. Ellen era incapaz de continuar os 
trabalhos escolares, e parecia a todos que a menina antigamente promissora 
não poderia viver por muito tempo.4 

 
 

Depois disso, a Saúde da menina ficou bem debilitada, declara White ( 1933, p. 15): 

 
Esforçando-me por concentrar-me nos estudos, as letras da página pareciam 
embaralhar-se, grandes gotas de suor afloravam-me ao rosto, e eu me 
atordoava e desfalecia. Tinha uma tosse rebelde, e meu organismo todo 
parecia debilitado.  

 
 

                                                           
3 MESLIN, Douglas Jeferson. “O Pensamento Filosófico Adventista”. In._____. Perfil do Professor de Ensino 
Religioso nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Educacional Adventista do Sul do Brasil. 
Parana, 2009. 139 f. Dissertação (Mestrado em História) Universidade Pontifícia Católica do Paraná. 
4 Cf.: Biografía de Ellen G. White. Disponível em: <Centrowhite.org.br> acesso, 05 de abr de 2012. 



1840 ela conheceu a mensagem metodista em Bruxton, Maine. Tinha 12 anos quando 

visitou a reunião campal; e posteriormente, foi batizada nas ondas revolta do Oceano 

Atlântico que banhavam as praias de Portland. O encontro com Miller influenciaria muito 

Ellen White. 

Guilherme Miller é um dos grandes nomes para difusão do pensamento da segunda 

volta do salvador a este mundo de forma visível (milenarismo) e, o responsável pela formação 

da igreja adventista depois do grande desapontamento de 1844. Miller arrebanhava multidões 

que assistiam sua mensagem, dentre estes estão Ellen White e sua família. 

Quando perceberam que 1844 chegou e o salvador não veio, as interpretações de 

alguns que estavam ali mudaram, não poderia ser mais a descida do messias, seria a partir 

daquele momento,  a entrada do cordeiro no santíssimo lugar do tabernáculo celestial; é este 

pensamento que fundamenta a Igreja Adventista hoje. De uma decepção que a muitos 

provocaria descrença e abandono da igreja, alguns que ali estavam continuaram espalhando a 

mensagem do advento de Jesus em vários países. 

“O Grande Desapontamento” como ficou conhecido, entre os adventistas, a data 

esperada para a volta do cristo, não foi à única prevista por Miller. Anteriormente, teve a do 

ano passado, que refeito os cálculos terminou em 1844.  

Num momento como este, a educação, trabalho, formação não foram importantes, 

afinal, para que se preocupar com coisas deste mundo que logo passará. Cultivar esperanças 

terrenas quando o cristo iria volta não fazia nenhum sentido para os que estavam no 

movimento. 

 

O Ensino Adventista nos Escritos de uma “Profetisa”: uma visão preliminar 

 

A preocupação com a formação de um ensino positivo que privilegiasse as virtudes 

humanas eram as preocupações dos primeiros Adventistas. Seguido as primeiras duas ou três 

décadas de igreja os seus membros ainda freqüentavam as escolas públicas. Um dos 

problemas seriam os livros que eram usados para formação dessas crianças. Romances que, 

dizia White, não edificavam os corpos e mentes frágeis dessas crianças; e isto só veio a piorar 

quando Darwin escreveu A Origem das Espécies. Para White: 

 

Qual é o pendor da educação dada atualmente? Qual é o objetivo para que se 
apela mais freqüentemente? — O proveito próprio. Grande parte desta 
educação, é uma perversão deste nome. Na verdadeira educação, a ambição 
egoísta, a avidez do poder, a desconsideração pelos direitos e necessidades 



da humanidade — coisas que são uma maldição para o nosso mundo — 
encontram uma influência contrária. (WHITE, 1977, p. 225-226) 

 
 

E mais em frente seu pensamento fica explicito: 

 

E o perigo não pertence unicamente aos métodos. Está igualmente no 
assunto dos estudos. Quais são as obras com que, durante todos os anos mais 
susceptíveis da vida, é a mente dos jovens levada a ocupar-se? No ensino da 
língua e literatura, de que fonte são os jovens ensinados a beber? — Das 
cisternas do paganismo; das fontes alimentadas pelas corrupções do antigo 
paganismo. Ordena-se-lhes que estudem autores dos quais, sem contestação, 
se declara não terem respeito pelos princípios da moralidade. (WHITE, 
1977, p. 226-227). 

 
 

O estudo exaustivo dos jovens, dizia White, enfraquece a mente. E faz uma critica 

voraz a forma de ensino que privilegia a memória como meio de medir a aprendizagem do 

aluno. 

 

Durante séculos a educação tem tido que ver especialmente com a memória. 
Esta faculdade foi sobrecarregada ao extremo, enquanto outras faculdades 
mentais não foram desenvolvidas de maneira correspondente. Os estudantes 
têm empregado seu tempo em entulhar laboriosamente o espírito de 
conhecimentos, dos quais pouco poderiam utilizar. A mente, carregada desta 
maneira com aquilo que ela não pode digerir e assimilar, enfraquece-se; 
torna-se incapaz de um esforço vigoroso e confiante em si, e contenta-se 
com depender do juízo e percepção de outrem. (WHITE, 1977, p.230) 

 
 

Um problema que até hoje os discentes tem dificuldade: raciocinar fazendo relações, 

interpretar um texto. Por experiência própria, quando o professor depois de expor o conteúdo 

do livro didático, fazer o debate em sala de aula, ou, que os alunos possam apresentar o que 

entenderam para os colegas, e em seguida lhe é pedido que respondam o exercício que está no 

livro didático, um momento de suplicio para o docente vem à tona.  

Se as perguntas estavam ausentes até aquele instante, este silêncio é quebrado quando 

os estudantes se deparam com um exercício em que têm de raciocinar. E ai começam às 

cobranças e reclamações dizendo que a respostas tinham que está de forma clara e sem 

precisar interpretar o texto. É surpreendente que prefiram memorizar a aprender. No entender 

da senhora Ellen G. White, 

 

A educação que consiste no exercício da memória, com a tendência de 
desencorajar o pensamento independente, tem uma influência moral que é 



pouco tomada em conta. Ao sacrificar o estudante a faculdade de raciocinar 
e julgar por si mesmo, torna-se incapaz de discernir entre a verdade e o erro, 
e cai fácil presa do engano. É facilmente levado a seguir a tradição e o 
costume. (WHITE, 1977, p. 230) 

 

O que deveria ser desenvolvimento nas jovens mentes que freqüentavam a escola entre 

outras coisas era o raciocínio secular-religioso, pensarem se a escolha ou resposta seria a 

correta. Vejam que ela está falando de um lugar e tempo específicos, e o melhor, de onde? 

Uma igreja protestante. Seu entendimento da religião e da realidade a faz ver o mundo entre 

bem e mal, verdade e mentira. Os opostos são absolutos, não há intermediários no meio do 

caminho. 

Houve uma tentativa de ofertar um ensino diferenciado para os seus membros. Na 

segunda metade do XIX, uma reunião com os lideres adventistas foi convocada para falar de 

algumas questões que norteariam a igreja, entre elas a educação. Tiago White manifestou-se 

na reunião proferindo as seguintes palavras, 

 

(...) devemos como povo considerar da educação e formar uma sociedade 
educacional? Devemos ter uma escola denominacional onde o objetivo deva 
ser do modo mais prático, e direto, qualificar jovens, adultos e mulheres para 
atuarem em algum local de forma pública ou não (...) Deve haver em algum 
lugar onde nossos jovens possam e para apreender tais ramos da ciência (...) 
ao mesmo tempo serem nos grandes temas e verdades bíblicas? (WHITE, 
Tiago, 1872, p.60-61) 

 
 

A primeira escola Adventista oficialmente patrocinada pela denominação só surgiu no 

ano de 1872 em Battle Creeck, no Estado de Michigan, principal centro do adventismo, e 

contava com apenas 12 alunos. Na realidade, o sistema educacional foi o último 

desenvolvimento institucional dos adventistas. Isto se deve ao milenarismo: raciocinavam os 

primeiros Adventistas que, em crendo eles na iminente volta de Cristo a Terra, não tinha 

sentido enviar seus filhos à escola.5 

1872 foi o ano de criação do colégio confessional e do lançamento daquilo que tem 

sido considerado "Carta Constitucional para a Educação Adventista" em um artigo intitulado, 

A Devida Educação. Nele, Ellen White diz o que entende por educação: 

 

A educação compreende mais que conhecimentos de livros. A devida 
educação inclui, não somente a disciplina mental, mas aquele cultivo que 

                                                           
5Cf.: Marcos Silva.  A Penetração da Educação Adventista no Brasil. Disponível em: 
www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/.../Marcos_Silva_Artigo.pd... acesso 15 de mar de 2012. 
 



garante a sã moral e o correto comportamento. Temos receado muito que os 
que recebem os estudantes em suas casas não compreendam sua 
responsabilidade e deixem de exercer uma boa influência sobre esses jovens 
(...). Que cuidados, que fardo ou responsabilidade, devo sentir pelos 
estudantes que ocupam aposentos em minha casa?”Eu respondo: O mesmo 
interesse que tendes por vossos filhos. (WHITE, 1994, p.54) 

 
 

Entre uma gama de preocupações que rondavam os fundadores, ao que parece, está a 

relações entre as crianças que eram vigiadas, visto que, famílias que não tinham aceitado as 

crenças dos adventistas também enviavam seus meninos a freqüentarem a escola. Como nos 

diz Wihite (1994, p.53): 

 

Os alunos de nosso colégio acham-se expostos a múltiplas tentações. Serão 
postos em contato com pessoas de quase toda espécie de espírito e moral. Os 
que possuem qualquer experiência religiosa são passíveis de censura se não 
tomam posição de resistência a toda má influência. Muitos, porém, preferem 
seguir a própria inclinação. 
 

 
No fortalecimento do caráter, o trabalho como algo degradante ao ser humano é 

excluído; e em seu lugar assume o lado benéfico. Por isso ela irá aconselhar os trabalhos 

manuais na escola. 

 

O ensino manual merece muito mais atenção do que tem recebido. Devem-se 
estabelecer escolas que, em acréscimo à mais elevada cultura intelectual e 
moral, provejam as melhores possibilidades para o desenvolvimento físico e 
educação industrial. Deve-se ministrar instrução em agricultura, 
manufaturas, abrangendo tantos dos seus mais úteis ramos quanto possível; 
bem como em economia doméstica, arte culinária saudável, costura, 
confecção de roupas saudáveis, tratamento de doentes, e coisas correlatas. 
Devem ser providas hortas, oficinas, salas de tratamentos, e o trabalho em 
todo o ramo cumpre estar sob a orientação de instrutores hábeis. (WHITE, 
1977, p.214) 

 
E em outro lugar afirma, 

 

O preparo físico deve ocupar um lugar importante em todo sistema de 
educação. É dever dos pais e professores relacionar-se com o 
organismo humano e as leis pelas quais é governado, e, tanto quanto 
possível, assegurar a seus filhos e alunos a maior de todas as bênçãos 
terrenas: "Mente sã em corpo são." (WHITE, 1923, p. 39) 

 

Assim, a escritora, ao contrário da educação “negativa” de Jean Jacques Rousseau, 

defendia uma educação positiva. Tal proposição como um processo direcionado não negava a 



dialética da autonomia e heteronomia do discente. Na educação positiva dela a dialética se 

manifestava da seguinte forma: 

 

Muitas são as famílias com crianças que parecem bem educadas enquanto se 
encontram sob a disciplina; quando, porém, o sistema que as ligou a certas 
regras se rompe, parecem incapazes de pensar, agir ou decidir por si 
mesmas. Essas crianças estiveram por tanto tempo sob uma regra de ferro, 
sem permissão de pensar e agir por si mesmas naquilo em que era 
perfeitamente próprio que o fizessem, que não têm confiança em si mesmas, 
para procederem segundo seu próprio discernimento, tendo opinião própria. 
E quando saem de sob a tutela dos pais para agirem por si mesmas, são 
facilmente levadas pelo discernimento de outros a errôneas direções. Não 
têm estabilidade de caráter. Não foram deixadas em situação de usarem o 
próprio juízo na proporção em que isso fosse praticável, e, portanto a mente 
não foi devidamente desenvolvida e avigorada. Foram por tanto tempo 
inteiramente controladas pelos pais, que dependem totalmente deles; estes 
são mente e discernimento para elas. Por outro lado, os jovens não devem ser 
deixados a pensar e proceder independentemente do juízo de seus pais e 
mestres. As crianças devem ser ensinadas a respeitar o juízo da experiência, 
e serem guiadas pelos pais e professores. (WHITE, 1994, p. 2-3) 
 

A escritora disse que, a educação das crianças em casa ou na escola não deve ser 

confundida aos dos 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.” 6 

Como em outros textos a “profetisa” – função que exerce na igreja, segundo os que 

crêem na mensagem da Igreja Adventista - vai aconselhar a temperança de seus membros; e 

os jovens não são exceção: 

 

Aqueles que se acham empenhados em estudo necessitam relaxar-se. A 
mente não deve estar constantemente entregue a meditação profunda, pois o 
delicado mecanismo mental se torna gasto. O corpo, bem como a mente, 
devem fazer exercício. Há, porém, grande necessidade de temperança nos 
divertimentos, da mesma forma que em todas as outras atividades. (WHITE, 
1994, p. 46) 

 
 

A dialética entre autonomia e heteronomia, em Ellen White, é mantida em equilíbrio 

pelo “domínio própria” do indivíduo, cabendo aos pais e professores, ou seja, os responsáveis 

pela educação intelectual e moral da criança o dever de cultivá-lo. 

                                                           
6 WHITE, Ellen G.”A Mais Bela Obra”. In._____Conselhos sobre Educação. Tatuí, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, 1994.p. 2. 



Foi demonstrado até aqui a tentativa e o entendimento de uma educação integral. Não 

voltada apenas para o intelecto, mas para a saúde espiritual, física e moral. Talvez a tragédia 

que sofreu quando ainda jovem possa explicar o zelo e posse de um discurso médico. 

Também tinha a possibilidade de ter entrado em contato com autores que mais tarde 

repudiaria, a exemplo de Rousseau, mas até onde sabemos sua instrução foi interrompida 

quando jovem. E não existem indícios fortes que tenha tomado contato com tal leitura antes 

da ação que ocasionou a moléstia. O contato poderia ter se dado por forma indireta. As 

reuniões dos lideres eram geralmente inflados. Principalmente neste primeiro momento do 

movimento Adventista que assumiram uma postura mais combativa. Outra forma seria as 

pregações. Muitas delas preocupadas com questões do seu tempo. O livro de Charles Darwin, 

A origem das Espécies, foi em vários momentos tomado por White como uma filosofia 

perigosa contra os cristãos. Criticas a ele nas pregações deveria ser corriqueiras nas igrejas. 

A salubridade das salas de aula foi outro ponto abordado em seus livros. Quem já leu 

os escritos de Ellen White sabe a recorrência saúde física e mental que faz, e lhe é cara, na 

tentativa de explicar certas condutas que não é próprio do cristianismo protestante: o pecado 

(afastamento de Deus), os Excessos, a falta de cuidado com o corpo, a alimentação entre 

outros. Um exemplo seria as condições péssimas das escolas que, 

 

O sistema de educação mantido por gerações passadas, têm sido destrutivo 
para a saúde, e mesmo para a própria vida. Muitas crianças têm passado 
cinco horas por dia em salas de aula mal ventiladas, sem suficiente largueza 
para a saudável acomodação dos alunos. O ar dessas salas fica em breve 
envenenado para os pulmões que o inalam. Crianças pequenas, cujos 
membros e músculos não são fortes, e cujo cérebro ainda não se acha 
desenvolvido, têm sido conservadas portas adentro, para dano seu. Muitas 
não têm senão escassa reserva com que começar a vida, e o confinamento na 
escola dia a dia, torna-as nervosas e doentes. Seu corpo é impedido de 
crescer em virtude da exausta condição de seu sistema nervoso. (WHITE, 
1968, p.6) 

 

O contato com a natureza, segundo ela, seria, “A única sala de aula para as crianças de 

oito a dez anos, deve ser ao ar livre, entre as flores a desabrochar e os belos cenários da 

natureza (...).” 7 Um discurso que soa harmonico com Rousseau quando afirma, “A melhor 

escola é à sombra de uma árvore.” segundo Antonio Viñao Frago e Agustín Escolano, os dois 

critérios básicos da eleição da localização da escola seriam em primeiro lugar a higiene: um 

                                                           
7 WHITE, Ellen G. “Rigoroso Confinamento na Escola”. In. _____Conselhos sobre Educação. Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 1968. p. 7. 



local, bem areja, seco e com sol constituía o ideal8; o outro seria a moral. Deviam-se evitar 

todos os lugares de proximidade perniciosa: taberna, cemitérios, quartéis, prisões entre 

outros.9 

A natureza era uma parte da solução, a outra ficava por conta do individuo. O devido 

cuidado com corpo devia ser ministrado; e o exercício físico – no entendimento da “profetisa” 

– cumpria sua função. Claro que como tudo que receitava, linhas depois aconselhava à 

moderação. 

Percebe-se que há influencia da pestalozi, da pedagogia froebeliana, Rousseau entre 

outros. O penúltimo implicava a revalorização dos espaços não edificados e prever sua 

distribuição de acordo com o uso que se faz dele: jardinagem, agricultura, jogos, educação 

física etc. a idéia acabava esbarrando em vários problemas: “Em geral, por razões econômicas 

ou por escassez de espaços disponíveis, mas também por razões de controle e vigilância ou 

razões decorrentes do recurso a modelos arquitetônicos (...).” 10 

Apesar de todos os esforços para a implantação de um colégio confessional, o ensino 

Adventista em Battle Creek não ia bem. Não conseguiram implementar as idéias educacionais 

da primeira proposição da Pedagogia Adventista no colégio de Battle Creek, especialmente as 

que prescreviam um currículo centrado na Bíblia, a rejeição dos autores clássicos e o trabalho 

manual. Estes foram os temas que justificaram os esforços para a criação do colégio, e mais 

tarde sua reformulação. 

Esta primeira experiência foi chamada de "traição filosófica", uma vez que o currículo, 

à semelhança das escolas que não possuíam filosofia cristã, girou em torno da literatura 

clássica. White prevê um futuro tenebroso para o colégio, “Há risco de nosso colégio ser 

desviado de seu original desígnio. O propósito de Deus foi dado a conhecer - que nosso povo 

tenha a oportunidade de estudar as matérias correntes de estudo, aprendendo ao mesmo tempo 

os reclamos de sua Palavra.” 11 

Isto estaria acontecendo porque o colégio de Battle Creek estaria seguindo ou 

procurando seguir as instituições de ensino secular. Em seu relato narra que “(...) por um ou 

dois anos passados, tem havido certo esforço para moldar nossa escola por outros colégios. 

Assim sendo, não nos é possível animar os pais a enviar os filhos ao Colégio de Battle 
                                                           
8 Sobre as teorias medicas que se discutiam naquele momento no Brasil e outros países Cf.: CHALHOUB, 
Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
9 VIÑAO FRAGO, Antonio; Escolano, Agustín. “A Localização: urbanismo e educação”. In._____. Currículo, 
Espaço e Subjetividade: a arquitetura como programa. Tradução: Alfredo Veiga-Neto. Rio de Janeiro: D&A, 
1998. p. 82-83. 
10 Idem. p. 90-91. 
11 WHITE, Ellen G. “Nosso Sistema de Educação”. In. _____Conselhos sobre Educação. Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 1968. p. 59. 



Creek.” Provavelmente, os referencias que buscavam seria os colégios que eram considerados 

em alta estima pela população local, e termina a narrativa fazendo um apelo, que “A 

influência moral e religiosa não deve ser deixada para trás.” 12 

 

 

Considerações Finais 

Para situarmos como se originou o pensamento educacional adventista, procuramos 

partir do olhar daquela que mais contribuições deu para formação de um corpo doutrinário 

Adventista. Outros poderiam ser buscados para fundamentar a pesquisa, infelizmente, o 

tempo é escasso, nem tudo que pensamos dar para fazer. 

Do contexto que Ellen G. White estava – os Estados Unidos da América – e dos 

referencias que tinha, seja religiosa ou pessoal, estão presente nos seus escritos.  

Tentou-se dar voz a Ellen G. White escritora à “profetisa”. Filtrar aquilo impregnado 

de um sentimento religioso, um proselitismo que não ajudasse a entender a White preocupada 

com a educação. Embora devamos entender que é necessário compreender a escritora que 

discute sobre educação e a “profetisa”. 

A mente dos jovens, em particular, era um local que deveria se colocar coisas úteis 

que edificasse a vida; não sobrecarregassem cérebros juvenis por horas a fim de estudo com 

informações desnecessárias e estéreis. Tinha que ter um objetivo prático. 

Muita coisa do que ela questionou já superamos outros, enfrentarmos, e, alguns 

servem de reflexão para pensarmos a educação religiosa ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Idem. p.59. 
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