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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Necessidade de estudo 

  

O estudo dos antecedentes religiosas e políticos que influenciaram na 

formação do sistema educacional adventista no Recife poderá esclarecer o 

comportamento de uma Igreja Adventista naquela região do Brasil, para análise 

de suas reações diante da atual realidade educacional e aspirações para o 

futuro. 

 

1.2 Importância do estudo 

  

Um pequeno estudo de como a Educação Adventista é encarada por 

uma das principais Igrejas do Brasil contribuirá para uma reavaliação das 

responsabilidades e dos benefícios causados por esse sistema educacional. 

Este estudo se torna ainda mais relevante por não haver até o presente 

nenhum estudo objetivo sobre os antecedentes históricos e religiosos que 

determinaram a implantação do sistema educacional adventista do Recife. 

 

1.3 Delimitações do estudo 

  

Esta dissertação se limita ao estudo histórico dos sistemas educacionais 

dos jesuítas e protestantes, e sua relação com a implantação do sistema 

educacional adventista no Recife. Não se propõe a tratar da história dos 

jesuítas e protestantes após a chegada dos Adventistas do Brasil. Não 

pretende analisar exaustivamente as histórias de outras instituições 

educacionais adventistas e nem se refere ao surgimento de escolas 

Adventistas em outras regiões do Brasil. 

 

1.4 Definição do termos 

 

Alguns termos que são usados unicamente no contexto da estrutura 

administrativa dos Adventistas do Sétimo Dia devem ser definidos para evitar 

ambiguidade: 
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 IASD – Sigla da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

 DAS – Sigla da Divisão Sul- Americana. 

 ENA – Sigla do Educandário Nordestino Adventista. 

 EACR – Sigla da Escola Adventista do Recife. 

 Missão Nordeste – Também chamada “missão local”. A missão é 

a menor unidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia dependente econômica e 

legalmente de um corpo chamado de União. É composta de Igrejas locais e 

distritos dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe. A sede da Missão Nordeste encontra-se na cidade do Recife.  

União – As uniões são unidades administrativas subordinadas às 

Divisões. Elas são compostas de Associações. 
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2 A PRESENÇA DOS JESUÍTAS E O ESTADO 

  

A primeira religião do Brasil foi o catolicismo, herdado dos colonizadores 

portugueses, a partir do século XVI. Como todas as terras recém-descobertas, 

o Brasil ficou entre os maiores alvos do sistema missionário criado pela 

novíssima Companhia de Jesus, fundada em 1534, pelo Padre Inácio de 

Loiola. 

A Igreja Católica, apoiada nas descobertas hispano-portuguesas, 

explorou as oportunidades  para fixar sua religião nos novos continentes, 

enquanto as Igrejas Protestantes ficaram na Europa, lutando no campo das 

discussões teológicas. 

A Companhia de Jesus desembarcou, em 29 de março de 1549, na baía 

de Todos os Santos, o Padre Manuel de Nóbrega trazendo consigo cinco 

jesuítas: Padres Leonardo Nunes, Antônio Pires, Acpicueta Navarro e os 

irmãos, ordenados mais tarde, Vicente Rodrigues (ou Rijo) e Diogo Jácomo. 

Podem ser considerados os primeiros educadores do Brasil, pois fundaram 

conventos e colégios inicialmente na Bahia e depois rumo ao sul, seguindo a 

orientação de construir uma escola onde houvesse uma igreja. 

Os jesuítas não eram exigentes quanto aos estabelecimentos escolares. 

“As escolas eram improvisadas em cabanas paupérrimas e muitas vezes as 

aulas se realizavam mesmo ao ar livre” (NESKIER, 1969, p. 50). Foram 

estabelecidas com recursos do próprio lugar, e, à medida que a riqueza dos 

paroquianos aumentava, as escolas eram aprimoradas. 

O sistema de Educação estabelecido por esses pioneiros há de se 

perpetuar por dois séculos, como o único do Brasil. Ele prosperou nas áreas 

econômicas mais abastadas. Destacaram-se as escolas do Salvador, Recife, 

Rio de Janeiro, São Vicente e São Paulo. 

 

2.1 Sistema de conservação no catolicismo 

 

Nóbrega, percebendo a instabilidade indígena aos princípios estranhos à 

sua formação tradicional, apresentou um planejamento para a ação dos 

jesuítas na sua tarefa de conservação. Aos indígenas seriam aplicadas as 

seguintes leis: 
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1. Fazê-los ter uma só mulher; 2. Vestirem-se, pois têm muito 
algodão, ao menos depois de cristãos; 3. Tirar-lhes os 
feiticeiros; 4. Fazê-los viver quietos sem se mudarem para 
outra parte, senão entre cristãos, tendo terras repartidas que 
lhes bastem e com Padres da Companhia para os doutrinarem 
(NESKIER, 1969, p. 50). 

 

Nota-se um código que procura conciliar numas religiosas e morais com 

o sistema econômico. Acima de tudo, o interesse da coroa de Portugal era 

extrair a principal fonte da colônia: o pau-brasil; e para isso necessitava 

conservação indígena no seu habitat original para acelerar extração do 

precioso vegetal. Segundo Filopp Mullher (apud SANTOS, s.d., p. 246), escritor 

protestando, “os jesuítas procuraram estabelecer o equilíbrio entre a herança 

da Idade Média e o espírito da época moderna”.  

 

2.2 Currículo 

 

Aos índios e aos filhos dos simples funcionários da corte e, 

consequentemente, aos descendentes humildes, foi-lhes ensinado ler, 

escrever, fazer as operações aritméticas, e os rudimentos da ética cristã, tais 

como a submissão às autoridades, vestirem-se, ter uma só mulher, etc. os 

jesuítas usaram o teatro como recurso pedagógico. 

Sentindo necessidade em atender melhor aos filhos dos fidalgos, os 

padres fundaram os colégios. Os jovens da elite receberiam neles educação 

superior ou a formação básica para ingressarem nas universidades da Europa. 

“Ocupando-se de preferência com a educação secundária no objetivo de 

formar as elites diferentes, os jesuítas, ao contrário do que geralmente se 

afirma, não desprezavam a educação primária (SANTOS, s.d., p. 247)”. 

Conforme mapa organizado por Serafim Leite, na História da Companhia 

de Jesus no Brasil, os jesuítas se estabeleceram em Pernambuco em 1550, um 

ano depois da Bahia. Em 1575, fundaram o Colégio de Olinda, Pernambuco, 

sob a direção de Luís da Grã. 

O colégio de Olinda possuía seis “classes”: uma preliminar ou de 

primeiras letras, duas de letras humanas, uma de filosofia e duas de teologia 

moral. As exigências do ensino e da catequese se veio juntar a necessidade de 

recrutar novos sacerdotes. Por isso, os jesuítas foram obrigados a ampliar o 
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raio de ação de suas escolas, em cujos cursos vamos encontrar, nessa 

ocasião, matérias não só de ensino primário, como do ensino secundário e 

superior (SANTOS, s.d., p. 477). 

 

2.3 A Cadeia de escolas da companhia de Jesus 

  

A expansão das ideias protestantes, consideradas hereges e veiculadas 

pelos huguenotes franceses que ameaçavam invadir o Brasil e outras colônias, 

favoreceu o estreitamento Igreja-estado. 

Antes de se findar o primeiro século de sua existência, a Companhia de 

Jesus já possuía no mundo 372 colégios. E, no início do século XVII, os 

jesuítas mantinham em pelo funcionamento, 612 colégios, 157 instituições para  

a formação de professores, 24 universidades e 22 missões. Quando foi 

suprimida em 1773, contava a ordem mais de 22 mil membros que ministravam 

ensino a centenas de milhares de alunos (SANTOS, s.d., p. 247). 

 

2.4 O Fim do monopólio no Brasil 

 

D. João III de Portugal, durante o governo de Tomé de Souza, 

proclamou o que alguns afirmaram ser a nossa primeira constituição:  

 

“[...] porque a principal coisa que me moveu a mandar povoar 
as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se 
convertesse a nossa Santa fé Católica... Trabalhareis para dar 
ordem como se falam cristãos e que sejam ensinados e tirados 
da conservação dos gentios [...]” (NESKIER, 1969, p. 49). 

 

Com o monopólio eclesiástico, os jesuítas adquiriram acesso ao poder e 

à riqueza, tornando-se depois de dois séculos empecilho aos interesses da 

exploração portuguesa. 

Em 1755, Portugal foi sacudido pelo célebre terremoto de Lisboa. O 

Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I, após a catástrofe, ao buscar 

recursos para a restauração do seu país, percebeu que a principal fonte 

econômica, o Brasil, estava sob o controle da Companhia de Jesus. 
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Em 1759, conseguiu expulsá-la do Brasil, com referenda do papa 

Clemente XVI, sob uma dupla alegação: os jesuítas ambicionavam poder e 

riqueza (NESKIER, 1969, p. 53). 

Com a saída deles, surgem no Brasil escolas fundadas por outras 

ordens religiosas, como os Beneditinos, os Carmelitas e os Franciscanos. 

Essas escolas não tiveram porém, o andamento e a eficiência das escolas dos 

jesuítas (SANTOS, s.d., p. 479). 

O único sistema educacional foi substituído por um outro, estatal, 

conhecido como as classes ou aulas régias. A educação desacelerou seu 

ritmo. A Colônia estava despreparada para o novo modelo. Havia carência de 

professores categorizados e, sobretudo, ausência de ideologia. 

Em passos lentos e condenados ao fracasso marchou o novo sistema de 

ensino até 1808, data da chegada de D. João VI ao Brasil. 

Para se avaliar a profundidade, no momento da expulsão, possuíam os 

jesuítas no Brasil 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários, sem 

contar os seminários menores e a escola de ler e escrever, instaladas em 

quase todas as aldeias e povoações onde exista casa da Companhia 

(SANTOS, s.d., p. 481). 

 

2.5 O estado assume a educação 

 

 Em 1772, Pombal elaborou nos Estatutos à Universidade, a supremacia 

do poder político sobre o sistema pedagógico português. Os estatutos 

declaram que o poder da igreja se limita “a vida espiritual”, acusam-na de tentar 

invadir atribuições do Estado (RIBEIRO, 1973, p. 25). 

Com a vinda de D. João VI ocorreram profundas modificações na 

colônia, especialmente no campo da educação. O novo sistema, implantado no 

início do século XIX, trazia reflexos da ideologia da Revolução Francesa.  

Contudo, na prática, limitou-se ao preparo dos elementos necessários 

aos negócios do Governo, enquanto não se registrava qualquer progresso 

ponderável na educação popular, que ficou à mercê das aulas régias. 

Durante o Brasil-império, em 1870, o ministro da Educação de D. Pedro 

II, Paulino de Souza, declarava que “o Brasil é o país do mundo que menos 

gasta com o ensino” (NESKIER, 1969, p. 54). Esta verdade, decorridos 100 
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anos, permanece um tanto válida. Nos países desenvolvidos é aplicada na 

educação uma porcentagem entre 4% a 6% da Renda Nacional e, no Brasil, 

essa porcentagem não chega a 2% (BASTOS, s.d., p. 43). Mais tarde, a 

República criou impostos, leis e regulamentos para o desenvolvimento dos 

sistemas educativos. 
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3  PRESENÇA DOS PROTESTANTES 

 

No início do século XIX não havia no Brasil vestígio de Protestantismo. 

Os indivíduos de religião Protestante que por aqui passaram não deixaram 

traço no sistema religioso da sociedade. As tentativas, já distantes dos 

franceses e holandeses, apenas resultaram em identificação do Protestante 

como invasor. O último huguenote foi enforcado no Rio de Janeiro, em 1567; 

quanto aos holandeses, seus pastores embarcaram de volta, sem deixarem no 

País uma Igreja Reformada, e os sinais de sua catequese indígena 

desapareceram (RIBEIRO, 1973, p. 15). 

O Tratado da Aliança e Amizade, e do Comércio e Navegação, firmado 

com a Inglaterra, abriu a primeira brecha na muralha levantada em torno de 

nosso sistema religioso, até então impenetrável ao Protestantismo. 

O Tratado, no artigo 9, declarava que o príncipe Regente, “guiado por 

uma iluminada e liberam política” não permitiria no Brasil a Inquisição. E os 

Artigos 12 e 13 concediam liberdade de culto aos estrangeiros. 

Em 1820, o primeiro templo Protestante foi construído, no Rio de 

Janeiro, reunindo-se ali estrangeiros protestantes de língua inglesa. As 

escolas, em regra geral, precediam ou acompanhavam o templo. Os cultos, 

antes de construir-se o templo, se realizavam em residências ou em galpões 

(RIBEIRO, 1973, p. 17, 82). 

 

3.1 A Imigração e o Proselitismo 

  

Foi a imigração que nos trouxe os primeiros Protestantes. A partir de 

1810, foram contratados suecos (provavelmente, luteranos) para a fábrica de 

ferro em Ipanema, Minas Gerais. Logo, colonos suíços, americanos, franceses 

e alemães estabeleceram uma nova organização social no País (RIBEIRO, 

1973, p. 17). 

No Brasil de 1855, fora das colônias estrangeiras, não havia 

protestantismo algum. Em 1888, a Igreja Presbiteriana, então a mais 

desenvolvida no País, contava mais de 50 comunidades por apenas 20 

missionários. Em 1895, o missionário batista Taylor calculava perto de 30.000 o 

número de brasileiros que poderiam, por uma ou outra denominação, dizer-se 
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evangélicos e para apenas uma centena de pregadores, dentre os quais os 

nacionais já se evidenciavam claramente (LEONARD, s.d., p. 85). 

O proselitismo protestante teve seu começo no Brasil com a chegada do 

médico e missionário escocês, Robert Reid Kalley, em 10 de maio de 1855. Até 

1854, as Sociedades Bíblicas, inglesa e americana, haviam distribuído apenas 

4.000 exemplares das Escrituras; nos cinco anos seguintes distribuíram 20.000 

(LEONARD, s.d., p. 49). 

Kalley batizou no Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1858 o primeiro 

brasileiro que pertenceu, nos tempos modernos, a uma igreja protestante, 

Pedro Nolasco de Andrade. Esse dia é considerado a data da fundação da 

Igreja Evangélica, chamada mais tarde Fluminense, primeira comunidade 

Protestante do Brasil, que possuía então 14 membros: o Dr. Kalley e sua 

esposa, três norte-americanos, oito portugueses e, como brasileiro, o batizado 

do dia (LEONARD, s.d., p. 50-1). 

Recife, Pernambuco, foi uma das capitais brasileiras onde houve as 

mais agressivas reações contra os “propagandistas” protestantes. E março de 

1873, os cultos e reuniões congregacionalistas foram interrompidos pelas 

autoridades, ficando interditados até 3 de agosto. Nos dias 22 e 24 , do mesmo 

ano, a polícia impede ao Dr. Kalley a realização de cultos e celebração de um 

casamento, permitindo que se insultem aos protestantes que foram 

apedrejados (LEONARD, s.d., p. 110). 

 

3.2 Proselitismo e educação 

 

Como o sistema educacional no Brasil estava enfraquecido, desde as 

medidas governamentais do Marquês de Pombal em 1759, o programa 

educativo dos Protestantes passa a ocupar o grande espaço deixado pelos 

jesuítas. Impõe-se como uma das primeiras e mais importantes expressões da 

obra missionária dos norte-americanos. 

Os principais movimentos Protestantes que estabeleceram colégios no 

Brasil, Bagby, ao escrever para sua pátria em 1882, depois de apresentar 

sugestões para um programa educativo, afirma: “Tais colégios prepararão o 

caminho para a marcha das igrejas [...] Mandai missionários que estabeleçam 
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colégios evangélicos, e o poder irresistível do evangelho irá avante na América 

do Sul” (CRABTREE, 1962, p. 69-70). 

Os colégios mais importantes, que surgiram no fim do século passado e 

início deste, são de iniciativa direta das missões norte-americanas, de origem 

pessoal, ou de paróquias locais, que são encampados e auxiliados direta ou 

indiretamente por organizações americanas e alguns poucos de 

responsabilidade e iniciativa nacional (RAMALHO, 1975, p. 74). 

Além do curso primário, os grandes colégios protestantes, no período 

inicial de suas atividades, concentraram seus trabalhos nos cursos de nível 

médio (RAMALHO, 1975, p. 76). 

Nas primeiras décadas do século XX, esses cursos estão sujeitos a 

pouca regulamentação e orientação governamental, propiciando dessa forma: 

maior autonomia e flexibilidade na organização do currículo; introdução de 

novos experimentos pedagógicos; possibilidades amplas de aplicação de 

diferentes práticas de ensino; e campo aberto para a influência cultural. E, 

naturalmente, essas condições são extremamente favoráveis á implantação de 

colégios que chegam com orientação e filosofia educacional diversas das 

existentes na época, no Brasil (RAMALHO, 1975, p. 76). 

Entre os primeiros colégios Protestantes no Brasil, destacaram-se os 

seguintes: Instituto Gammon (Lavras – 1869), Mackenzie College (São Paulo – 

1870), Ginásio Evangélico Agnes Erskine (Recife – 1904), Instituto Ponte Nova 

(Wagner – 1906) e o Colégio Quinze de Novembro (Garanhus – 1907) 

(RAMALHO, 1975, p. 81).  

Os cursos secundários são frequentados, na sua maioria, por filhos dos 

componentes das classes média e alta do país, o que significa excelente 

oportunidade para atrair essa clientela para convertê-la ao protestantismo, se 

for possível, ou, pelo menos, colocá-la em contato com a “cultura evangélica” 

(RAMALHO, 1975, p. 76). 
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4 A EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

 

O movimento religioso que se tornou a Igreja Adventista começou nos 

Estados Unidos com uma forte expectativa da volta de Cristo. Crendo que logo 

eles estariam no céu, os Adventistas deram pouca atenção às necessidades 

específicas de suas crianças e jovens. Como os anos se passaram e Cristo 

não veio, os crentes vieram a reconhecer que a aplicação da parábola feita por 

Jesus: “Negociai até que eu volte” (Lc 19:13), aplicava-se para eles também. 

Sua fé na segunda vida continuou tão forte como antes, mas pelos idos 

de 1850 desenvolveram um senso de missão que dentro de poucas décadas 

incluía o mundo inteiro. Este alargamento da visão de suas responsabilidades 

gradualmente levou os adventistas a considerarem mais atenção aos seus 

jovens. 

 

4.1 Interesse nas crianças 

 

Tiago White está entre os primeiros que perceberam que as crianças 

tinham necessidades diferentes dos adultos. Em 1852, lançou The Youth’s 

Instructor, uma publicação mensal para prover lições doutrinárias para 

crianças, além de uma série de lições infantis na Review and Herald. No ano 

seguinte, em Rochester, New York, T. White organizou o que foi provavelmente 

a primeira lição para a Escola Sabatina. Nos próximos anos, quando outras 

escolas sabatinas tomavam forma, geralmente dias divisões eram organizadas 

– uma para adultos e outra para crianças. Entretanto, pouco esforço parece ter 

isso feito para se ensinar aos menores conforme sua faixa etária (IASD, 1983, 

p. 27-8). 

A situação mudou quando Goodloe Harper Bell, experimentado 

professor, tornou-se editor do The Youth’s Instructor, em 1869. Ela 

prontamente dividiu as lições da Escola Sabatina em dduas partes, para 

crianças e jovens. Dentro de três anos, ela também organizou uma série de 

livros sobre o estudo da Bíblia par aos líderes da Escola Sabatina. Em 1877, a 

Califórnia organizou a primeira associação estadual da Escola Sabatina, que foi 

seguida um ano mais tarde pela Escola Sabatina da Associação Geral. Embora 

Bell colocasse a Escola Sabatina em seu curso moderno, outros 
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aperfeiçoamentos vieram no ensino de crianças e adultos. Em 1878, a Igreja de 

Battle Crrek formou uma divisão para crianças menores, logo outras igrejas 

copiaram a prática de dividir a Escol Sabatina conforme a idade. Em 1901, 

estabeleceram quatro divisões: adultos, jovens, primários e jardim da infância. 

Posteriormente, as divisões infantis foram classificadas em juvenis, infantis, 

primários, jardim de infância e rol do berço (IASD, 1983, p. 27-8). 

 

4.2 Primeiras escolas 

 

A Escola Sabatina ensinava as crianças aos sábados, mas os pais 

adventistas estavam também interessados na educação de seus filhos 

durantes os dias da semana. Conscientes da influência das escolas públicas 

sobre suas crianças, resolveram abrir a primeira escola primária adventista em 

Bucks Bridge, New York, em 1853. A primeira escola-paroquial oficial da igreja 

foi aberta em 1872 quando a Associação Geral encapou uma escola que G. H. 

Bel estava operando privativamente em Battle Creek, Michigan (IASD, 1983, p. 

27-8). 

Daí em diante, a igreja deu outros passos na formação de escolas, mas 

foi somente na década de 1890, que o processo se acelerou. Mais de 200 

escolas primárias foram abertas nos Estados Unidos. A Igreja também 

estabeleceu escolas no Canadá, Inglaterra, Austrália, Suécia, Alemanha, 

África, Argentina, Dinamarca e Brasil (IASD, 1983, p. 27-8). 

A Educação Adventista visa a restaurar a criatura a sua condição 

original, antes da queda do homem, quando todas as faculdades se 

desenvolviam harmoniosamente e sua relação com Deus lhe assegurava 

completa felicidade e satisfação de viver uma vida plena de sentido. Isto 

consiste em “promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que 

se possa realizar o propósito divino da Sua criação” (WHITE, 1977, p. 16). 

 Esta filosofia abrange o preparo para a vida presente e futura: “A 

verdadeira educação preparará as crianças e jovens para a vida presente, e, 

com referência à vida futura, para uma herança na pátria melhor, e isto é, a 

celestial” (WHITE, 1975, p. 328). 

O adventista une à sua tarefa educacional o sentido de urgência. A 

igreja está consciente da brevidade do tempo e da necessidade de cumprir sua 
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missão. Desde cedo, o educando deve aprender a utilizar meios disponíveis 

para a proclamação do Evangelho. 

A Educação é apontada pelos líderes da IADS como o instrumento mais 

eficiente para a conservação dos jovens na igreja. Em 1947, Pastor E. E. 

Cossentine (1947, p. 1), departamental de Educação da Associação Geral, já 

afirmava: “o valor da educação cristã para nós é exatamente proporcional ao 

valor que damos a nossa juventude”. 

 

4.3 O ensino 

  

Analisa-se a seguir a preocupação da Educação Adventista para com as 

faculdades: espiritual, mental e física. 

 

4.4 Desenvolvimento espiritual 

 

 A ciência da salvação é a mais importante das ciências a ser aprendida 

na preparatória escola terrestre. Se é necessária a sabedoria de Salomão, a de 

Cristo é, incomparavelmente, mais essencial. Não se pode chegar a Cristo 

mediante simples preparo mental; por meio dEle, porém, é possível se atingir o 

mais elevado lance da escada na grandeza intelectual. 

Ao passo que a busca do conhecimento na arte, na literatura e no 

comércio não deve ser descoroçoada, o de que primeiro deve o estudante 

assegurar-se é o conhecimento experimental de Deus e Sua vontade. 

A Educação Adventista adotou a Bíblia como seu principal compêndio: 

As Santas Escrituras constituíam o estudo essencial nas escolas dos 

profetas, e devem ocupar o primeiro lugar em todo o sistema educativo 

(WHITE, 1978, p. 380). 

Para que esses objetivos sejam atingidos é mister que a escola possua 

professores genuinamente convertidos a Cristo. Professores que, além do 

conhecimento pedagógico, possuam conhecimento de Cristo. Somente 

professores cristãos podem influenciar natural e positivamente seus alunos. Os 

princípios puros de integridade. Virtude e bondade procedem todos de Deus. 

Na mesma projeção estão as virtudes práticas como anseio, 

operosidade, diligência, abnegação, ponderação, economia, cortesia, reserva, 
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alegria, gratidão, veracidade, honestidade, senso de honra, senso de beleza. 

Focalizando, ao mesmo tempo, as bênçãos derivadas do uso do vestuário 

apropriado. Neste último item incluem-se a simplicidade, modéstia, sobriedade, 

bom gosto, abstenção de enfeites exteriores e adornos, e distinção entre o 

vestuário masculino e feminino (RITTER, 1980, p. 7). 

Programa espiritual – as escolas Adventistas também devem 

desenvolver um programa de ação na área espiritual. 

Ele está contido em sete projetos principais: 

1. Projeto de Leitura do ano bíblico; 

2. Leitura dos livros do Espírito de Profecia; 

3. Colportores estudantes; 

4. Recolta da escola; 

5. Parábolas de Jesus (venda do livro); 

6. Batismo de alunos; 

7. Outros batismos por influência da escola (AZEVEDO, 1981, p. 23). 

 

4.5 Desenvolvimento mental 

 

 Na área do conhecimento intelectual a Educação Adventista não se 

preocupa com a tendência humanista para o estudo do grego e do latim. E. G. 

White (1978, p. 343), como educadora, não valorizou as línguas mortas. 

Considerou que “a mente e o caráter são moldados segundo os maus 

sentimentos da literatura pagã, cuja leitura é em geral considerada parte 

essencial ao estudo destas línguas”. Para ela é estultície dedicarem os 

estudantes o tempo à aquisição de conhecimentos de línguas mortas, ou de 

livros de quaisquer ramos, com prejuízo do preparo para os deveres práticos 

da vida (WHITE, 1978, p. 343). E sobre obras de ficção, mais taxativa:  

 

Mesmo a ficção que não contém nenhuma sugestão de 
impureza, e que visa ensinar excelentes princípios, é 
nociva...incapacita a alma para a contemplação dos grandes 
problemas do dever e do destino White (1978, p. 344). 

As escolas Adventistas são instadas por Ellen G. White a prepararem 

seus estudantes no uso correto da língua materna; no falar ler e escrever; além 
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do conhecimento das ciências e da história (WHITE, 1978, p. 19, 218-9; 

WHITE, 1977, p. 196). 

 

4.6 Desenvolvimento físico 

 

Na infância e na juventude devem ser combinados o ensino prático e o 

literário, e armazenados na mente os conhecimentos (WHITE, 1975, p. 368). 

“Seja internato ou externato, não importa, esse princípio deve ser mantido em 

nosso processo Educacional”, observa Dr. Charles Taylor, departamental de 

Educação da Associação Geral. “No caso do externato”, completou, “compete 

aos pais dos alunos ampliar o ensino prático em casa, visto que a maioria das 

escolas possuem pouco tempo e recurso para aplica-lo” (informação verbal).1 

“Deve-se ensinar as crianças a ter parte nos deveres domésticos. Devem ser 

ensinadas  ajudar ao pai e à mãe nas pequenas coisas que podem fazer” 

(WHITE, 1975, p. 369). Sobre esse assunto, White (1975, p. 74) apresenta 

outros conceitos: 

 

Não é tão importante que nossas filhas aprendam pintura, 
bordado, música ou mesmo “raiz cúbica”, ou figuras retóricas, 
como é importante que aprendam a cortar, fazer e remendar 
suas próprias roupas, ou a preparar alimento de maneira 
saudável e apetitosa. 

 

“Os que combinam o trabalho útil com o estudo não têm necessidade de 

exercícios ginásticos. E o trabalho realizado ao ar livre é dez vezes mais 

benéfico para a saúde do que o trabalho em recinto fechado” (WHITE, 1975, p. 

73). 

Ellen G. White não reprova a aplicação femininas nas ciências humanas 

e exatas, como muitos em sua época consideravam uma anomalia. Entretanto, 

ela lembra às mulheres que o preparo para desempenhar as funções 

domésticas é imprescindível para seu ajuste no lar. Noutra parte, também 

aconselha aos homens ter noções de culinária. 

O trabalho executado em contato com a natureza traz além do benefício 

físico, saúde mental. A reforma educacional – o sistema da Educação 

 
1 Entrevista realizada em Recife (1982), pelo autor do presente trabalho. Entrevistado: Charles 
Taylor. 
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Adventista sofreu influências das reformas educacionais do século XIX. Antes, 

os jesuítas, considerados os mais destacados educadores do século anterior, 

haviam desprezado a cultura manual. Cultuavam o humanismo clássico e 

desvalorizavam o preparo do jovem para a indústria, a agricultura e a 

exploração das atividades do comércio, exercidas por artesões, escravos e 

libertos (NESKIER, 1969, p. 50).  

A reforma educacional foi aplicada em 1833, pelo Oberlin College, EUA, 

que pôs a Bíblia como centro do currículo escolar no lugar do humanismo 

clássico. O grego e o latim secular foram substituídos pelo grego coinê e 

hebraico bíblico. 

Na Europa, os educadores Pestalozzi, VonFellenberg, Werli, Jahn, 

Ackermann, Salzmann e Froebbel passaram a adotar o trabalho manual nas 

escolas. Eles introduziram esse princípio nas escolas da Suíça, Alemanha, 

França e outros países, entre 1818 – 1819. 

Em 1840, o programa foi aprimorado. O Oberlin College requeria quatro 

horas diárias de trabalho manual dos alunos. E enumerava as seguintes 

vantagens: 

 1. O rico e o pobre eram colocados em nível de igualdade; 

 2. Os alunos aparentavam melhor saúde; 

 3. Ajudavam a pagar seu próprio estipêndio (FROOM, 1971, p. 60-1). 

O Brasil demorou para dar os primeiros passos nesse novo sistema 

educativo. Ainda hoje seu povo está preso aos sistemas pedagógicos do 

século XVII. A própria Constituição Brasileira de 1937 reconhece que em 

matéria de educação o ensino técnico deve ser o primeiro lugar do Estado, mas 

não deixa de descriminá-lo destinando-o para “as classes menos favorecidas” 

(NESKIER, 1969, p. 61). 

Possivelmente, o Colégio de Avondale, Austrália, estabelecido em 1892, 

durante a permanência de Ellen G. White (1978, p. 278) naquele país, foi a 

primeira instituição Adventista a adotar o novo sistema. Baseada no sucesso 

da experiência, White (1978, p. 279) escreveu à América: 

 

Várias industrias dever ser levadas a efeito em nossas escolas. 
A instrução industrial dada deve incluir contabilidade, 
carpintaria, e tudo que se inclui na lavoura. Devem- se fazer 
preparativos para o ensino de ferraria, pintura, sapataria, e 
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para a arte culinária, padaria, lavanderia, consertos, datilografia 
e artes gráficas. Todas as faculdades que temos devem ser 
trazidas para esta obra de adestramento, a fim de que os 
estudantes possam sair bem aparelhados para os deveres da 
vida prática. 

 

4.7 A administração da escola de 1º grau  

  

Conforme o Regulamento Geral do Departamento e Educação da 

Divisão Sul Americana (1979), Artigo 82 – O órgão administrativo máximo das 

escolas de 1º grau será: a) para as escolas de igrejas: o Conselho Escolar; b) 

para as escolas de colégio: a comissão diretiva do colégio; c) para as escolas 

missionárias: a comissão diretiva de associação/missão ou instituição que o 

mantém. 

Artigo 89 – São consideradas atribuições do Conselho Escolar:  

a) estudar assuntos relativos ao estabelecimento e funcionamento da 

escola; 

 b) estudar, com a presença do diretor de educação da 

associação/missão, as taxas de matrícula e as mensalidades, e fazer os 

arranjos necessários para sua cobrança. 

c) aprovar o orçamento anual da escola seguindo o plano indicado neste 

Regulamento e pelo departamento de educação; 

d) interessar-se pelos edifícios da escola e de seus arredores, e 

interessar-se para que satisfaçam as normas pedagógicas requeridas pelas 

autoridades do ensino; 

e) interessar-se pela melhoria do mobiliário, material didático e pelas 

finanças da escola; 

 f) responsabilizar-se para que os professores tenham alojamento e 

pensão adequados, quando necessárias tais providências; 

g) ajudar na organização da Associação Lar e Escola, ou seu 

equivalente, e cooperar em fomentar seus interesses. 

h) apoiar o diretor em assuntos de administração da escola e problemas 

de disciplina; 

i) fomentar a confiança e a união entre os membros do Conselho Escolar 

e os professores da escola; 
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j) nas escolas menores constituídas de um ou dois professores, cabe ao 

Conselho estudar as medidas disciplinares propostas pelos diretos tais como: 

suspensão prolongada ou exclusão; 

l) zelar para que os alunos não adventistas não excedam em número de 

porcentagem recomendada; 

m) requerer do diretor da escola ao fim do ano escolar um inventário do 

mobiliário e material didático da escola; 

 n) estudar e aprovar quando convenientemente a preparação de um 

pequeno prospecto ou folheto que especifique as taxas de matrículas, as 

mensalidades e as normas e regulamentos básicos da escola, em consulta 

com o diretor de educação da associação/missão; 

o) manter um estreito relacionamento com o departamento de educação 

da associação/missão; 

p) analisar e aprovar o balanço financeiro que apresenta o tesoureiro ao 

final do ano; 

q) aprovar os gastos da escola não previstos em orçamento. 

Artigo 83 – o conselho escolar será, de preferência, uma comissão eleita 

pela Igreja por ocasião das eleições anuais em uma de suas reuniões 

administrativas mediante indicações da Comissão de Nomeações. 

Excepcionalmente e no caso de escolas menores, o Conselho Escolar 

poderá ser eleito pela comissão da Igreja. 

 

4.8 O estabelecimento de escolas de 1º grau 

 

Quem abraça a filosofia educacional Adventista é impulsionado pelo 

desejo de vê-la se expandir. Mas, o ideal de ver novas escolas abertas deve vir 

acompanhado de um projeto estruturado em comum acordo entre a Igreja local 

e o departamento de Educação do campo. O planejamento da nova escola 

deve orçar um suporte financeiro, para que o empreendimento não venha a 

falir. O programa para manutenção de uma escola de 1º grau se sustenta na 

Igreja ou Igrejas beneficiadas. 

 

Ao serem estabelecidas as escolas paroquiais, o povo de Deus 
verificará que é para eles valiosa educação o aprenderem a 
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dirigir uma escola de maneira que venha a ser um êxito no 
sentido financeiro. Caso isto não possa ser conseguido, 
fechem a escola até que, com o auxílio de deus, arranjem-se 
planos próprios para levá-la avante sem a mancha de débitos 
(WHITE, 1976, p. 217). 

 

Na ereção dos edifícios escolares, sem seu mobiliário, bem 
como em todo o aspecto de sua direção, cumpre exercer-se a 
mais estrita economia. Nossas escolas...devem assemelhar-se 
o mais possível a um lar, e ensinarem em todos os aspectos 
lições corretas de simplicidade, utilidade, economia e 
parcimônia (WHITE, 1976, p. 208). 

 

4.9 Edifícios escolares 

 

O professor Roberto Azevedo (1981, p. 14), Departamental de Educação 

da União Sul, enumera 11 características de um prédio escolar moderno: 

1. Simplicidade; 

2. Economia; 

3. Utilidade; 

4. Funcionalidade; 

5. Conforto; 

6. Bom gosto; 

7. Correto; 

8. Perfeito; 

9. Sólido; 

10. Edificado com o melhor material possível; 

11. Estrutura sólida; 

A Divisão Sul-Americana dá as seguintes orientações quanto a edifícios 

escolares: 

1. Sempre deve-se ter em conta as exigências legais que podem variar 

de um país para outro, ou mesmo de uma região para outra. 

2. Uma escola, mesmo com 2 salas de aula, deve ter uma sala para 

servir como diretoria e secretaria. 

3. Uma escola com 2 salas de aula ou mais deve ter uma sala para a 

secretaria e uma para a diretoria. 

4. Uma sala de aula não deve ter área inferior a 40m2. 
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5. Deve-se tomar providência para que a entrada de luz natural seja 

abundante, e sempre pela esquerda do aluno ou pela parte posterior. 

6. A porta da sala deve ser lateral e estar bem à frente da sala. 

7. O quadro-de-giz, de preferência de cor verde, deve estar na frente e 

com pelo menos 4m2 de área. 

8. A área livre deve ser equivalente a 3m2 por aluno (uma escola com 

capacidade para 100 alunos num turno, deverá ter pelo menos 300m2 de área 

livre). 

9. Como parte da área livre, sempre deve haver área coberta para 

proteger contra as intempéries (chuva, sol etc.). 

10. Uma escola de 1º grau completa deve ter uma sala específica para: 

biblioteca, museu escolar, laboratório de ciências, sala de Educação Doméstica 

e Artes Industriais. 

11. Ao ser planejada uma escola sempre deve ser pensado e alguma 

área verde: jardim, horta, etc., e se possível, cuidados pelos alunos. 

12. Nos lugares de clima quente deve ser dada especial atenção à 

circulação do ar para que alunos e professores se sintam mais cômodos.2 

 

4.10 Objetivos da Educação Adventista na DAS 

 

Conforme o Artigo 5º do Regulamento Geral do Departamento de 

Educação da DAS de 1979, o departamento de Educação se propõe a lutar 

pelos seguintes objetivos: 

a) promover os princípios da verdadeira educação estabelecidos no 

Bíblia e nos escritos do Espírito de Profecia; 

b) incentivar o desenvolvimento harmonioso da personalidade das 

crianças e jovens visando a sua formação integral, abrangendo os aspectos 

intelectual, espiritual, social e físico, produzindo desta maneira profissionais 

devidamente capacitados, homens e mulheres de bens e cidadãos úteis à 

pátria, à família, à sociedade e à Igreja; 

c) promover a educação que desenvolva nos educandos um caráter que 

receba a aprovação de Deus; 

 
2 Ver Apêndice B, ao final deste trabalho. 
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d) zelar pelo ensino das Escrituras Sagradas em todas as nossas 

instituições educativas, sendo esta a disciplina fundamental de nosso sistema 

de Educação; 

e) velar para que as instituições educativas inspirem ideias de 

verdadeira cultura, que habilitem o seu possuidor a apreciar o nobre, o belo, o 

justo e a sobrepor-se a tudo o que for impuro e indigno; 

f) promover a educação que leve os educandos a conhecer e cumprir os 

seus deveres cívicos e sociais, inculcando-lhes um espírito de compreensão, 

simpatia, cortesia cristã, tolerância e benevolência diante dos demais; 

g) velar para que pela educação seja inculcado nos educandos 

princípios de boa saúde, incluindo uma clara compreensão das normas 

higiênicas e da boa alimentação, bem como do emprego do tempo livre plicado 

em recreação e exercícios sadios; 

h) velar para que se desenvolva nos educandos o conceito de dignidade 

do trabalho manual, conseguindo a sua participação ativa como um meio de 

preparo para os deveres práticos da vida diária; 

i) velar para que o educando seja orientado no exame de suas atitudes e 

habilidade, tendo em vista leva-lo a uma sábia e adequada escolha 

profissional; 

j) promover a busca de conhecimento para a formação de bons hábitos, 

e o desenvolvimento de habilidades, atitudes e ideais em cada educando, que 

beneficiem tanto a ele como à sociedade; 

l) incentivar as instituições educativas a ajudar os estudantes a 

cumprirem suas responsabilidades como membros do lar paterno e a prepara-

los para a oportuna formação de seus próprios lares. 

 

4.11 A educação adventista no Brasil 

 

A primeira escola no Brasil foi aberta em 1º de julho de 1896, o Colégio 

Internacional de Curitiba, Paraná (BROWN, 1979, p. 17). Um ano depois, em 

Gaspar Alto, estabeleceu-se a Escola de Brusque que funcionou como a 

principal instituição educacional no Brasil até 1903. Mais tarde, o centro 

educacional do país foi a escola de Taquari, Rio Grande do Sul, que operou 

como Colégio Adventista Brasileiro até 1910. 
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A instituição básica e principal da obra educacional brasileira surgiu em 

1915, com a fundação do Seminário da Conferência da União Brasileira dos 

Adventistas do Sétimo Dia, aberto com 12 alunos, em Santo Amaro, São Paulo, 

pelo casal John e Augusta Boehn. Depois de ser conhecido, durante muito 

tempo, como Colégio Adventista Brasileiro, hoje é denominado Instituto 

Adventista de Ensino (IAE) (BROWN, 1979, p. 116). 

O IAE preparou os missionários que implantaram a obra educacional 

Adventista no recife, destacando-se os pastores Oscar Castellani, Jerônimo 

Garcia e Jairo Araújo. 
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5 EDUCAÇÃO ADVENTISTA NO RECIFE 

  

No primeiro trimestre de 1910, havia 20 membros adventistas no eixo 

Tejipió-Recife (PAGES, 1910, p. 5). Em 1930, Pastor Gustavo Storch (1931, p. 

13) realizou série de conferências na cidade objetivando fazer dela o centro da 

mensagem Adventista na região. O trabalho frutificou e se iniciou a construção 

do Templo da Igreja Central do Recife, à rua Gervásio Pires, nº 717, Boa Vista, 

inaugurado e dedicado entre os dias 17-21 de setembro de 1933. Na ocasião, o 

Pastor Storch (apud WESTCOTT, 1934, p. 14) disse: “Nos fundos do salão 

acha-se uma sala que mais tarde servirá de escola, mas que por enquanto 

aloja o escritório da missão”. 

Em seguida, o Pastor Oscar Castellani assumiu a liderança do distrito da 

Central, tomando a providência de abrir uma escola no bairro do Arruda, em 

1936. A professora Adelina Passos foi a primeira diretoria da escola, que 

iniciou com 42 alunos. Naquele tempo, Recife, possuía 300 mil habitantes e 

três Igrejas Adventistas, com o total de 212 membros (PASSOS, 1936, p. 12). 

A Educação Adventista era apenas um sonho. Somente 2% da 

juventude da Missão Nordeste frequentava nossas escolas, enquanto a média 

para a América do Sul era de 7%, e a do mundo de 25%. O departamental de 

Educação da DAS, prof. H. B. Lundquist (1936, p. 10), visitando Recife, 

percebeu essa deficiência e observou: “Precisamos fazer mais para 

proporcionar meio de educação à vida da mocidade deste campo”. 

No ano seguinte, considerando que: havia mais de mil jovens na União 

Este-Brasileira desejosos de uma educação cristã; a viagem do norte a São 

Paulo levava três a quatro semanas; e que dos 250 alunos do IAE, apenas 50 

eram das regiões das Uniões Este e Norte, resolveu a MESA da DAS votar 

estabelecer um colégio secundário no território da União Este-Brasileira 

(STOEHR, 1937, p. 9). 

 

5.1 O ENA 

 

Entre outros, o irmão José Inácio de Araújo, fazendeiro do estado de 

Pernambuco, foi um dos maiores incentivadores para a formação de um 

internato Adventista em Pernambuco. Era amante da educação cristã. Fez 
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passar pelo Colégio Adventista seus 12 filhos, pois considerava a educação 

cristã a melhor herança que poderia deixar para seus filhos. 

As Igrejas do Recife aliaram-se em torno do grande desafio. Os jovens 

desta cidade eram o principal alvo da educação adventista. Segundo a irmã 

Cesarina Castellani, esposa do Pastor Oscar Castellani, na época presidente 

da Missão Nordeste: “Cada membro da Igreja Central do Recife vendia revistas 

‘Atalaia’ para adquirir dinheiro para sustento de seus jovens no internato” 

(informação verbal).3 

A propriedade finalmente foi adquirida. Em abril de 1943, o prof. Artur 

Leitzke e sua esposa deslocaram-se de São Paulo para Belém de Maria, 

iniciando a primeira aula em 21 de abril daquele ano. A escola contava com 27 

alunos. O enxoval de cada um constava de rede, prato, colher, caneca e 

enxada. Participavam diretamente na formação da escola: Pastor Oscar 

Castellani, presidente da Missão Nordeste; Pastor Maximilian Fuhrmann, 

tesoureiro da Missão Nordeste; Pastor Jairo Araújo, departamental de 

Educação da Missão Nordeste; e o irmão Manuel de Melo, administrador fa 

fazenda (PINHEIRO, 1983, p. 37-8). 

 

5.2 Alcançando os objetivos 

 

O atual diretor do ENA, Pastor Antônio Moisés, afirma que “ao longo de 

40 anos, os alicerces enenses já teriam sido solapados se desde os pioneiros 

não fosse alimentado o senso divino da missão educacional.” No ano de 1892, 

quando foi feita a avaliação dos seminários de Teologia da América do Sul, o 

Seminário desta instituição alcançou um número de pontos superior aos 

demais. Este ano, na avaliação dos colégios de 2º grau, o ENA  somou o maior 

índice entre os colégios do Brasil, e recebeu a classificação de “muito bom”. 

Alcançou também, naquele ano, cem por cento no superávit, segundo relatório 

divulgado pelo tesoureiro (PINHEIRO, 1983, p. 37-8). 

 A escola dispõe de muito verde, ar puro, uma piscina e três quadras 

para as atividades de educação física, atletismo e lazer. Os seguintes prédios 

formam a estrutura física enense, acoplando salas de aula, salas especiais e 

 
3 Entrevista realizada em São Paulo (1984), pelo autor do presente trabalho. Entrevistado: 
Casarina Castellani. 
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departamentos em funcionamento: dormitórios feminino e masculino, prédio 

central, panificadora, cantina, conservatório e biblioteca com 20 mil 

exemplares, entre livros e revistas. Mantendo o regime ovo-lacto-vegetariano, a 

partir de seus primórdios, a escola obtém boa parte do cardápio diário de 

setores de produção interno. O aviário produz 1.000 ovos por dia; e a vacaria, 

composta de 90 animais, produz 220 litros de leite por dia. Além das hortaliças, 

a colheita agrícola chega a 7 mil bananas por semana; o excedente é 

comercializado. A cana, com uma produção média de duas mil toneladas, é 

totalmente industrializada pelas usinas da região (PINHEIRO, 1983, p. 37-8). 

Em 1982, trinta e quatro professores formaram o corpo docente e 

estudaram no ENA 612 alunos nos níveis de primeiro, segundo e terceiro 

graus, dos quais 342 residiram no internato. O seminário atingiu a maior marca 

de toda a sua história: 250 alunos matriculados. Para  terceiro grau, além do 

curso de quatro anos de Teologia, o ENA vem oferecendo os cursos de 

Licenciatura curta em Educação Religiosa e Instrutora Bíblica, opções 

femininas. O programa educativo é completado com múltiplas opções. Há 

centros culturais para os vários níveis, e atividades mais específicas ligadas ao 

campo musical. Destacam-se a “Orquestra de Sopros”, com 25 elementos, e o 

“Coral do ENA” (PINHEIRO, 1983, p. 37-8). 

 

5.3 Escola da igreja central do Recife 

 

A Igreja Central do Recife possuiu em 1983 uma média de 650 

membros. Reúne-se num moderno templo, inaugurado justamente cinquenta 

anos após a inauguração do primeiro com capacidade atual para mil membros. 

“A primeira escola”, segundo o Pastor Jairo Araújo, “foi aberta logo após 

a conclusão do templo de 1933 durante gestão do Pastor Oscar Castellani.”4 

Os membros mais antigos da Igreja Central informaram quem em 1962 a 

escola tornou-se inativa até 1982, ocasião da sua reabertura. 

Neste espaço de 20 anos, muitos esforços foram empreendidos a fim de 

reativá-la. Porém, as dificuldades apontadas eram sempre as mesmas: não 

havia espaço, e as dependências da igreja não eram adequadas para se 

 
4 Entrevista realizada em São Paulo (1983), pelo autor do presente trabalho. Entrevistado: Jairo 
Araújo. 
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estabelecer uma escola. O escritório da Missão situado no mesmo terreno 

ocupa 50% do espaço térreo da mesma área onde a igreja está localizada. 

Devido a isto alega-se ser impossível o cumprimento das mínimas exigências 

legais requisitadas para o funcionamento de uma escola de 1º grau. Desde o 

ano de 1933 perdura o anseio de se ter o escritório da Missão afastado do 

prédio da Igreja Central. 

No final de 1981, a Comissão da Igreja decidiu instalar a escola não 

obstante os impedimentos. Para receberem a Educação Adventista, as 

crianças da Igreja Central cujos pais optavam pela educação adventista, 

frequentavam a escola da Igreja do Arruda. Deveriam se deslocar pra o 

subúrbio, e misturar-se com alunos não adventistas (80%), que traziam 

influências negativas para a formação espiritual do grupo. 

A escola do Arruda, conhecida pela sigla I.A.R. (Instituto Adventista do 

Recife) possui um prédio inacabado, nada adequado para se desenvolver o 

bom gosto e o senso de beleza. Não era atrativo para as crianças da Igreja 

Central, embora fosse a instituição mais desenvolvida da Missão. 

A decisão de reabrir a escola Central recebeu apoio da administração do 

Campo, e como a princípio não sofresse oposição, foi tomando vulto. Até que, 

por ocasião da ausência do pastor da igreja, as professoras do departamento 

infantil da Escola Sabatina se reuniram com a comissão da Igreja, no segundo 

sábado de 1982, conseguindo desta a desaprovação para o restabelecimento 

da escola nas dependências das divisões infantis da Escola Sabatina. 

Posteriormente, o pastor da igreja tomou conhecimento do fato e 

convocou a Comissão da Igreja a fim de reestruturar a questão da escola. 

Providencialmente, certo membro da igreja apareceu para dizer que havia uma 

casa desocupada na rua Sossego, nº 298 (atrás da rua da igreja). Encontraram 

a solução. A casa foi adaptada para a escola, recebendo o nome de escola 

Adventista Central do Recife (EACR) e as seguintes dimensões: 

Comprimento do terreno: 25m 

Largura do terreno: 10m 

Área construída: 197m2 

Pavimentos: 2 

Forma do terreno: retangular 

Área total do terreno: 250 m2 
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5.4 Divisões 

 

Diretoria: 8m2 (sala dos professores) 

Sala de aula do pré-primário: 20m2 

Cozinha: 8m2 

Área de recreação coberta: 60m2 

Área de recreação descoberta: 35m2 

Capela: 15m2 

Depósito de Material: 4m2 

Banheiro masculino: 2m2 

Banheiro feminino: 6m2 

Salas de aulas 1ª. E 3ª séries: 16m2 

Salas de aulas 2ª, e 4ª séries: 15m2 

A Comissão Escolar foi eleita e traçou os planos para aquisição de todo 

o equipamento necessário. A missão emprestou à Escola Cr$ 300.000,00, que 

foram saldados antes do final do ano. Três professoras foram convocadas, 

ficando cada uma delas responsável por duas turmas desde o Jardim de 

Infância até a 4ª série do 1º grau. 

Esforços foram feitos a fim de que as famílias da Igreja enviassem sias 

crianças à Escola Adventista, a receptividade foi maior por parte das famílias 

de poder aquisitivo menor. As famílias mais ricas preferiram deixar suas 

crianças nas escolas particulares onde já frequentavam, e consequentemente, 

estavam ambientadas com o conforto que elas proporcionavam no que diz 

respeito ao aspecto físico do prédio escolar.  

Desconfiava-se também da estabilidade da escola. Outros a 

consideravam pouco representativa. E ainda, havia os que julgavam suficiente 

a educação religiosa recebida aos sábados. Mesmo assim a EACR durante o 

ano letivo recebeu 41 alunos, sendo 34 adventistas. 

 

5.5 Primeira avaliação da EACR 

 

Em 28 de março de 1982, realizou-se a primeira reunião da Comissão 

de Avaliação da Escola. No final, prestaram congratulações à Igreja pela 

abertura da escola em tempo recorde; pela porcentagem ideal de alunos 
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adventistas; pelo apoio irrestrito da liderança da Igreja. Estiveram presentes 

além dos representantes da Igreja local, os departamentais da Educação da 

União Este-brasileira e da Missão Nordeste. A classificação obtida pela escola 

foi a seguinte: 

 

5.6 Avaliação do ano 1982 

 

Áreas de Avaliação                    Pontos Possíveis                      Pontos Obtidos 

Itens Gerais          100 50 

Pessoal Docente             90 70 

Pessoal Discente          130 70 

Estrutura Física          200                                            115 

Equip. – Mat. Didático          135 35 

Aspectos Pedag. E Denom.          275                                            145 

Aspectos Financeiros            70 50 

Destaques  30 30 

 ---------- ---------- 

Total                                                 1.030                                            565 

 

As recomendações dadas por essa comissão foram: 

1. Apressar a legalização da escola; 

2. Intensificar a promoção da escola para aumento e número de alunos; 

3. Dar especial atenção ao aspecto denominacional. 

 

5.7 Segunda avaliação da EACR 

 

No ano seguinte, a escola procurou cumprir as recomendações, 

aumentando o número de professores de três para quatro e separando as 

turmas em dois turnos, para que cada professora tivesse uma série por turno. 

O número de matrículas foi para 52, sendo 42 de adventistas. 

A avaliação de 1983 foi realizada no dia 24 de novembro, pela comissão 

formada com a presença de representantes da Igreja local e os respectivos 

departamentais de Educação da União Este-Brasileira e da Missão Nordeste. 
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A EACR recebeu congratulações pelo fato de possuir grande 

porcentagem de alunos adventistas, pelo início do museu escolar pelo grande 

avanço no atendimento aos itens da avaliação. A classificação da avaliação 

registrou um progresso de 565 pontos para 785. 

 

5.8 Avaliação do ano 1983 

 

Áreas de Avaliação                    Pontos Possíveis                      Pontos Obtidos 

Itens Gerais          100                                            100 

Pessoal Docente             90 70 

Pessoal Discente          130 75 

Estrutura Física          200                                            155 

Equip. – Mat. Didático          135 60 

Aspectos Pedag. E Denom.          275                                            230 

Aspectos Financeiros            70 65 

Destaques  30 30 

 ---------- ---------- 

Total                                                 1.030                                            785 

 

As recomendações feitas visam à expansão da escola. Foram 

enumeradas três: 1. Lutar por todos os meios possíveis, visando aumentar o 

número de alunos em relação à Igreja-sede; 2. Dar passos a fim de arranjar um 

local melhor para a escola; 3. Lutar para se instalar telefone na escola. 

Nos aspectos pedagógicos e denominacionais tem havido maior 

evolução da escola. Outro fator de destaque é que a escola desde o seu 

estabelecimento nunca recebeu subvenção do campo, mas a Igreja-sede 

através de sua tesouraria tem suprido as carências básicas da escola. 
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5.9 Resposta da igreja à educação adventista 

 

No dia 3 de agosto de 1983, no intervalo entra a Escola Sabatina e o 

culto divino foi entregue uma folha para cada membro da Igreja a fim de 

apresentarem sua opinião confidencial quanto à educação adventista.5 

No final 190 membros responderam às perguntas, sendo que 12 eram 

de 0-15 anos; 87 de 16-35 anos; 54 de 36-55 anos; 33 de 56-80 anos; e 4 não 

revelaram a idade. A pesquisa revelou o seguinte: 

1. 62 dos entrevistados estudaram numa escola adventista, 

correspondendo a 33% 

2. 21 dos 53 oficiais da igreja (entrevistados) estudaram numa escola 

adventista, correspondendo a 40% 

3. 72 dos entrevistados nunca haviam visto a escola adventista local, 

mas sabiam que a escola existia, correspondendo a 38%. 

4. 5 dos entrevistados não sabiam que a escola existia, correspondendo  

3%. 

5. 40 dos entrevistados entraram na escola ao menos uma vez, 

correspondendo a 21%. 

6. 157 dos entrevistados gostariam de ter estudado numa escola 

adventista, correspondendo a 80%. 

7. 17 dos entrevistados estavam em dúvida se gostariam ou não de ter 

estudado numa escola adventista, correspondendo a 9%; apenas 3 disseram 

não, 1%. 

8. 88 dos entrevistados concordavam que a criança da Igreja deve 

estudar numa escola adventista, incondicionalmente, correspondendo a 46%. 

9. 61 dos entrevistados acham que sim, na condição da escola estar 

bem equipada e com bons professores, correspondendo a 33%. 

10. 6 dos entrevistados disseram que nunca a criança deveria estudar 

numa escola adventista, correspondendo a 3%. 

11. 66 dos entrevistados consideram ótimo o ensino numa escola 

adventista, correspondendo a 36%. 

 
5 Ver Apêndice A, ao final deste trabalho. 
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12. 71 dos entrevistados consideram regular o ensino nas escolas 

adventistas, correspondendo a 18%. 

14. 17 dos entrevistados consideram fraco o ensino nas escolas 

adventistas, correspondendo a 7%. 

15. Quanto ao funcionamento geral das escolas adventistas, os aspectos 

considerados mais positivos foram: 

1º. Aulas de Bíblia, 2º. Ambiente, 3º. Recreação. E os aspectos 

considerados mais negativos foram: 1º. Dormitório, 2º. Salas de aula. 3º. 

Educação física e esportes. 

16. Quanto ao ensino dos princípios da religião adventista na escola 

adventista: 127 (67%) consideram-no indispensável e 63 (33%) apenas 

admitiam ser importante. 

17. Quanto à administração da escola local, 26 (14%) acharam que 

deveria ser feita pelo pastor local; 45 (24%) acharam que pela Comissão 

Escolar; 22 (11%) acharam que pela administração do campo local; 80 (42%) 

acharam que pelo Departamento de Educação; e 17 (9%) não sabiam a 

respeito. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentado primeiramente considerou os principais 

segmentos religiosos que contribuíram para a formação do comportamento do 

povo adventista em Recife em relação à educação adventista. No capítulo IV, 

foi considerado o advento do sistema educacional adventista, sua origem, sua 

filosofia e sua aplicação no Brasil. 

A maior atenção da matéria está voltada ao desenvolvimento da 

educação adventista em Recife e o reinício da escola de 1º grau da Igreja 

Central do Recife, contidos no capítulo V.  

A diferença mais marcante entre os Protestantes e os Adventistas foi 

com respeito ao local escolhido para a concentração dos esforços 

educacionais. Enquanto os primeiros optaram pelos grandes centros urbanos, 

os adventistas preferiram regiões agropecuárias, mais favoráveis para o 

preparo dos seus jovens. Deixaram as áreas urbanas em plano praticamente 

secundário. Em consequência, até o início da década de 1970 a totalidade das 

escolas paroquiais no Brasil eram obsoletas e improvisadas. 

Ainda hoje, as Igrejas do Recife mourejam para construir novos prédios 

escolares, optando por retoques nas antigas “escolinhas de fundo de igreja.” O 

espírito de expansionismo de ideologia adventista espalhou pelo Nordeste mais 

de 30 escolas, mal representativas e, a maioria, sem condições de auto 

sobrevivência econômica, embora cuidadosas quanto ao cumprimento das 

atividades espirituais recomendadas pelos regulamentos educacionais 

adventistas.6 

Ultimamente, esforços são aplicados para melhorar esta imagem. Quatro 

programas estão colaborando para a mudança da estrutura física e do 

funcionamento pedagógico das escolas adventistas em Recife: 

1. O programa da DAS, avaliando sistematicamente as escolas de 1º 

grau; o que obriga os responsáveis pela educação adventista a dar 

maior atenção ao aspecto qualidade. 

2. A preparação dos professores. Para Piaget esta é a questão 

primordial de todas as reformas pedagógicas em perspectiva pois, 

 
6 Ver Apêndice B, ao final deste trabalho. 
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enquanto não for a mesma resolvida de forma satisfatória, será 

totalmente inútil organizar belos programas ou construir teorias a 

respeito do que deveria ser realizado (PIAGET, 1978, p. 25).  

3. O aumento de membros da Igreja esclarecidos no setor de 

Educação, que naturalmente poderão reagir contra a situação 

vigente. 

4. O progresso mostrado pelo sistema educacional adventista no União 

Sul- Brasileira, edificando “escolas-modelo” como resultado de um 

trabalho de base. 

Por outro lado, o sistema educacional protestante, programado para 

fazer proselitismo entre crianças e jovens das classes média e alta da 

sociedade brasileira, foi-se afastando dos seus princípios fundamentalistas 

para adequar-se à maioria dos seus alunos, não evangélicos. Com o tempo, 

suas escolas foram perdendo sua identidade religiosa até se secularizarem 

quase completamente. 

Em 1923, os Batistas do Nordeste, na Convenção Regional, 

apresentaram um manifesto assinado por pastores brasileiros protestantes 

contra o próprio sistema em vigor: 

 

A educação segue a evangelização e não a evangelização a 
educação. Ademais, a experiência nos ensina que as grandes 
quantias derivadas da evangelização e despedidas na 
construção de grandes colégios prejudicam a causa e retardam 
seu progresso. A pátria brasileira jamais será evangelizada 
pelos colégios. São excelentes auxiliares da evangelização 
sempre que não se afastem da simplicidade e do poder do 
Evangelho, mas um verdadeiro entrave à evangelização em 
caso contrário. A experiência nos ensina ainda que muitos 
desses colégios crescem e se enriquecem na medida em que 
se afastam do Evangelho. Muitas famosas Universidades dos 
Estados Unidos são a prova irrefutável do que acabamos de 
afirmar. As conversões de que se faz alarde, em nossos 
colégios, são, a maioria das vezes, casos hipotéticos, 
prematuros e problemáticos (RAMALHO, 1976, p. 72). 

 

Enquanto, de imediato, os protestantes obtiveram sucesso no projeto 

missionário através dos colégios urbanos, a longo prazo, devido à influência 

externa que receberam, perderam o sentido da missão. Os adventistas, por sua 

vez, ao estabelecerem seus colégios visam, conforme o Regulamento (1979, p. 
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4) da DAS, a “preparar missionários que possam servir aos interesses da 

Igreja, quer como obreiros credenciados, ou como líderes e obreiros voluntários 

em suas próprias igrejas”. 

Em parte, a iminência da volta de Jesus tem acomodado algumas 

igrejas, levando seus membros a desprezar o preparo intelectual em relevo ao 

espiritual. Para eliminar esse dualismo, a União Este-Brasileira sustenta o 

lema: “A escola adventista educa para a eternidade.” Com isto se concilia o 

preparo temporal com o eterno. 

Providencialmente, o terremoto de Lisboa em 1759, que é apontado pela 

interpretação profética tradicional da Igreja Adventista com um dos sinais da 

proximidade do retorno de Cristo, contribuiu para o afastamento do poderoso e 

fechado sistema dos jesuítas, permitindo a entrada de novos sistemas 

educacionais no Brasil, entre eles o adventista. 

 

6.1 O desinteresse pela EACR 

 

Observa-se na pesquisa feita de 38% dos membros da Igreja Adventista 

Central do Recife nunca viram a sua escola (o prédio escolar não fica anexo ao 

da Igreja). O desinteresse dos membros é reconhecido também no 

desconhecimento do modo como a escola deles é administrada: apenas 24% 

acertaram ao indicar a Comissão Escolar como o órgão responsável pela 

escola de 1º grau. As causas do desinteresse podem ser pelo menos três:  

1. A Origem da Escola – a escola não nasceu de um anseio da Igreja 

local em formá-la para instruir seus filhos da Educação Adventista. Veio mais 

como uma ação independente da direção da Igreja em conexão com a direção 

do campo, observando as recomendações do Manual da Igreja. Os pastores da 

Missão e a maioria dos líderes da Comissão da Igreja estavam conscientes da 

necessidade da educação adventista. Não obstante, alguns da própria 

Comissão da Igreja admitiram que era mais urgente a conclusão da construção 

do templo, iniciada há dez anos. 

2. O nível da Escola – nas respostas, 33%, dos membros da Igreja 

Adventista Central do Recife revelaram que colocariam seus filhos na escola 

adventista se ela possuísse bom equipamento e bons professores. A elite da 

igreja percebe a falta de infraestrutura nos externatos adventistas da cidade do 
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Recife. Admite, por conseguinte, que possui à disposição, próximo de casa, 

escolas com elevado padrão em recursos humanos e técnicos. 

3. A Distância – embora a EACR esteja em ponto central na cidade, 

quase todos os membros da igreja residem nos bairros periféricos, dificultando 

a mobilização das suas crianças para o centro. 

 

6.2 Para o crescimento do EACR 

 

Seguem algumas sugestões que poderão contribuir para o crescimento 

da EACR: 

1. A escola continuar aprimorando-se no cumprimento dos aspectos 

pedagógicos e denominacionais. 

2. A escola adquirir uma propriedade própria, próximo à Igreja Central, 

com área suficiente para atender às exigências legais e denominacionas para o 

funcionamento de uma escola de 1º grau completo. 

3. A escola contar com a participação integral dos membros da Igreja 

para a realização do seu empreendimento educacional. 

4. A escola receber ajuda financeira da Igreja local, das organizações 

superiores, de entidades denominacionais e não denominacionais. 

 

6.3 Recomendações 

 

Devido o tema exposto não haver sido exaustivamente explorado, outras 

pesquisas poderão ser realizadas para aprofundar o assunto. Outrossim, 

poderão se de proveito futuro estudos quanto ao sistema educacional 

adventista no Recife, com respeito: 1. À qualificação dos seus professores; 2. 

Propostas para a reforma de seus prédios escolares; 3. Análise da sua 

metodologia; 4. Relação do funcionamento desse sistema com outros de 

caráter religioso, particular ou estatal. 
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APÊNDICE - A 

 

Pesquisa sobre a Educação Adventista (não precisa colocar seu nome) 

 

1. Assinale sua faixa de idade: 

a) 0-15 anos  (    )              b) 16-35 anos  (    ) 

c) 36-55 anos  (    )   d) 56-80 anos  (    ) 

 

2. Já estudou em Escola Adventista? 

Sim  (    )                 Não  (    ) 

 

3. É oficial da Igreja Central do Recife (ocupa cargo)? 

Sim  (    )                 Não  (    ) 

 

4. A criança deve estudar na Escola Adventista? 

a) Nunca  (    ) 

b) Se a Escola for bem equipada e tenha professores bons  (    ) 

c) Se a Escola for mal equipada, contanto que tenha bons professores  (    ) 

 

5. O ensino na Escola Adventista (considerando o que você sabe a respeito) é: 

a) Fraco  (    ) b) Regular  (    ) 

c) Bom  (    ) d) Ótimo  (    ) 

 

6. Marque com um P no quadro ao lado do conceito que achar mais positivo e 

um N no que achar mais negativo, na Escola Sabatina: 

 

a) Dormitório  (    )                              f) Aulas de Bíblia  (    ) 

b) Salas de Aula  (    ) g) Música  (    )  

c) Ambiente  (    )                 h) Ensaio  (    ) 

d) Recreação  (    )   i) Educação Física e esportes  (    )   

e) Cultos  (    ) 

 

7. O ensino dos princípios da religião Adventista na Escola Adventista é 

(marque só uma resposta): 
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a) Indispensável (    ) 

b) Importante  (    ) 

c) De pouca importância  (    ) 

d) Desnecessário  (    ) 

 

8. A Escola Adventista Central do Recife deve ser administrada (marque só 

uma resposta): 

a) Pelo Pastor da Igreja Central  (    ) 

b) Por representantes da Igreja Central (Comissão Escolar)  (    ) 

c) Pela Administração da Missão  (    ) 

d) Pelo Departamento de Educação da Missão  (    ) 

 

9. Você conhece a Escola Central do Recife? 

a) Passou na porta  (    )                       d) Nunca viu, mas sabia que existia  (    ) 

b) Entrou na escola  (    )                      e) Não sabia que a escola existia  (    ) 

c) Viu as salas de aula  (    ) 

 

10. Se você tivesse uma oportunidade gostaria de ter estudado (ou estudar) 

numa Escola Adventista? 

a) Sim  (    ) 

b) Não  (    ) 

c) Em dúvida  (    ) 
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APÊNDICE - B 

 

Informações Sobre Escolas Adventistas Fornecidas pelo Departamento 

de Educação da Missão Nordeste em Julho de 1983. 

 

 Abreu e 
Lima 

Alberto 
Maia 

Aracaju Arapiraca Areias 
Belém 
Maria 

Est. Física atende 
aos requisitos 

mínimos 
X - X - X X 

Possui telefone? - - - - - - 

Está organizado o 
Conselho Escolar? 

X X X X X X 

Foi realizado curso 
de colportagem? 

- - - - - - 

Reg. Interno 
aprovado pela 

Ass./Mis.? 
X X X X X X 

Possui Biblioteca? X - X - X - 

Possui laboratório 
de ciências? 

- - - - - - 

Possui sala de 
Artes ou Educação 

p/ o lar? 
- - - - - - 

Foi avaliado no 
ano anterior? 

X - X - X X 

Está legalizada? X X X - X X 

São adotados os 
livros de Bíblia? 

X X X X X X 

Nº Semanal de 
aulas de Bíblia 

5 5 5 5 5 5 

Nº de alunos 7ª e 
8ª séries 

- - - - - - 

Nº de alunos 
colportores 

- - - - - - 

Área total da 
escola 

527 48 820 65 483 500 

A propriedade está 
escriturada e 
legalizada? 

X X X X X X 

Foi realizada a 
recolta no ano 

interior 
X - X X X X 

Foi realizado 
batismo especial 

X - X X X X 
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de alunos? 

 

 

 
Belo 

Jardim 
Camaragibe Carpina Caruaru 

Casa 
Amarela 

Cavaleiro 

Est. Física 
atende aos 
requisitos 
mínimos 

X - - - X X 

Possui 
telefone? 

- - - - - - 

Está 
organizado o 

Conselho 
Escolar? 

X X X X X X 

Foi realizado 
curso de 

colportagem? 
- - - - - - 

Reg. Interno 
aprovado pela 

Ass./Mis.? 
X X X X X X 

Possui 
Biblioteca? 

X - X - X X 

Possui 
laboratório de 

ciências? 
- - - - - - 

Possui sala 
de Artes ou 

Educação p/ o 
lar? 

- - - - - - 

Foi avaliado 
no ano 

anterior? 
X X X X X X 

Está 
legalizada? 

X X X X X X 

São adotados 
os livros de 

Bíblia? 
X X X X X X 

Nº Semanal 
de aulas de 

Bíblia 
5 5 5 5 5 5 

Nº de alunos - - - - - - 
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7ª e 8ª séries 

Nº de alunos 
colportores 

- - - - - - 

Área total da 
escola 

720 210 270 342 430 460 

A propriedade 
está 

escriturada e 
legalizada? 

X X X X X X 

Foi realizada 
a recolta no 
ano interior 

X X X X X X 

Foi realizado 
batismo 

especial de 
alunos? 

X X X X X X 

 

 

 Central Cuité Garanhuns 
I. A. 

Recife 
Ibura 

I. da 
Várzea 

Est. Física 
atende aos 
requisitos 
mínimos 

X - X X X - 

Possui 
telefone? 

- - - - - - 

Está 
organizado o 

Conselho 
Escolar? 

X X X X X X 

Foi realizado 
curso de 

colportagem? 
- - - - - - 

Reg. Interno 
aprovado 

pela 
Ass./Mis.? 

X X X X X X 

Possui 
Biblioteca? 

X - X X - - 

Possui 
laboratório 

de ciências? 
- - - - - - 
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Possui sala 
de Artes ou 
Educação p/ 

o lar? 

- - - - - - 

Foi avaliado 
no ano 

anterior? 
X - X X X - 

Está 
legalizada? 

X - X X X X 

São 
adotados os 

livros de 
Bíblia? 

X X X X X X 

Nº Semanal 
de aulas de 

Bíblia 
5 5 5 5 5 5 

Nº de alunos 
7ª e 8ª séries 

- - 12 34 - - 

Nº de alunos 
colportores 

- - - 3 - - 

Área total da 
escola 

430 142 1395 1698 450 800 

A 
propriedade 

está 
escriturada e 
legalizada? 

- - X X X - 

Foi realizada 
a recolta no 
ano interior 

- X X X X - 

Foi realizado 
batismo 

especial de 
alunos? 

X X X X X - 

 

 

 Incra Japí 
João 

Pessoa 
Lagarto Macaparana Maceió 

Est. Física 
atende aos 
requisitos 
mínimos 

X - X X - X 

Possui - - - - - - 
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telefone? 

Está 
organizado o 

Conselho 
Escolar? 

X - X X X X 

Foi realizado 
curso de 

colportagem? 
- - X - - - 

Reg. Interno 
aprovado pela 

Ass./Mis.? 
X X X X X X 

Possui 
Biblioteca? 

- - X X - X 

Possui 
laboratório de 

ciências? 
- - - - - - 

Possui sala de 
Artes ou 

Educação p/ o 
lar? 

- - - - - - 

Foi avaliado 
no ano 

anterior? 
- - X X - X 

Está 
legalizada? 

X X X X X X 

São adotados 
os livros de 

Bíblia? 
X X X X X X 

Nº Semanal 
de aulas de 

Bíblia 
5 5 5 5 5 5 

Nº de alunos 
7ª e 8ª séries 

- - - - - - 

Nº de alunos 
colportores 

- - - - - - 

Área total da 
escola 

500 75 350 820 120 837 

A propriedade 
está 

escriturada e 
legalizada? 

- - X X - X 

Foi realizada a 
recolta no ano 

interior 
X X X X - X 

Foi realizado 
batismo 

X X X X - X 
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especial de 
alunos? 

 

 

 
Mãe 
Luiza 

Mossoró Mustardinha Natal Penedo Pesqueira 

Est. Física 
atende aos 
requisitos 
mínimos 

- - X X - - 

Possui 
telefone? 

- - - X - - 

Está 
organizado o 

Conselho 
Escolar? 

X X X X X X 

Foi realizado 
curso de 

colportagem? 
- - - X - - 

Reg. Interno 
aprovado pela 

Ass./Mis.? 
X X X X X X 

Possui 
Biblioteca? 

- - X X - - 

Possui 
laboratório de 

ciências? 
- - - - - - 

Possui sala de 
Artes ou 

Educação p/ o 
lar? 

- - - - - - 

Foi avaliado 
no ano 

anterior? 
- - - X - - 

Está 
legalizada? 

X X X X - X 

São adotados 
os livros de 

Bíblia? 
X X X X X X 

Nº Semanal 
de aulas de 

Bíblia 
5 5 5 5 5 5 

Nº de alunos 
7ª e 8ª séries 

- - - 10 - - 

Nº de alunos 
colportores 

- - - - - - 

Área total da 
escola 

200 140 860 1489 364 325 
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A propriedade 
está 

escriturada e 
legalizada? 

X X X X X X 

Foi realizada a 
recolta no ano 

interior 
X X X X X X 

Foi realizado 
batismo 

especial de 
alunos? 

- X X X X X 

 

 

 Petrolina Pirauá Prazeres 
S. 

Lourenço 
Santa 
Luzia 

Tabuleiro 

Est. Física 
atende aos 
requisitos 
mínimos 

- - X - - - 

Possui 
telefone? 

- - - - - - 

Está 
organizado o 

Conselho 
Escolar? 

X X X X X X 

Foi realizado 
curso de 

colportagem? 
- - - - - - 

Reg. Interno 
aprovado pela 

Ass./Mis.? 
X X X X X X 

Possui 
Biblioteca? 

X - X - - - 

Possui 
laboratório de 

ciências? 
- - - - - - 

Possui sala de 
Artes ou 

Educação p/ o 
lar? 

- - - - - - 

Foi avaliado 
no ano 

anterior? 
X X X - - - 

Está X X X X - - 
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legalizada? 

São adotados 
os livros de 

Bíblia? 
X X X X X X 

Nº Semanal 
de aulas de 

Bíblia 
5 5 5 5 5 5 

Nº de alunos 
7ª e 8ª séries 

- - - - - - 

Nº de alunos 
colportores 

- - - - - - 

Área total da 
escola 

168 290 550 105 42 120 

A propriedade 
está 

escriturada e 
legalizada? 

X X X X - X 

Foi realizada a 
recolta no ano 

interior 
X X X X X X 

Foi realizado 
batismo 

especial de 
alunos? 

X X X X X X 

 

 

 
União 

Palmares 
Vit. Sto. 
Antão 

    

Est. Física 
atende aos 
requisitos 
mínimos 

- X     

Possui 
telefone? 

- -     

Está 
organizado o 

Conselho 
Escolar? 

X X     

Foi realizado 
curso de 

colportagem? 
- -     

Reg. Interno X X     
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aprovado pela 
Ass./Mis.? 

Possui 
Biblioteca? 

- X     

Possui 
laboratório de 

ciências? 
- -     

Possui sala de 
Artes ou 

Educação p/ o 
lar? 

- -     

Foi avaliado 
no ano 

anterior? 
- X     

Está 
legalizada? 

- X     

São adotados 
os livros de 

Bíblia? 
X X     

Nº Semanal 
de aulas de 

Bíblia 
5 5     

Nº de alunos 
7ª e 8ª séries 

- -     

Nº de alunos 
colportores 

- -     

Área total da 
escola 

229 1050     

A propriedade 
está 

escriturada e 
legalizada? 

X X     

Foi realizada a 
recolta no ano 

interior 
X X     

Foi realizado 
batismo 

especial de 
alunos? 

X X     
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