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RESUMO 

 

A marca é um elemento que pode representar a identidade da empresa e transmitir a 
imagem da instituição, seus princípios filosóficos que norteiam a sua missão. Nessa 
perspectiva, o objetivo do presente estudo foi analisar as percepções acerca da 
construção da logomarca da Educação Adventista no Brasil. Para tanto, foram 
analisados documentos que indicam o desenvolvimento da logomarca da instituição 
pesquisada e descrevem as percepções dos respondentes que vivenciaram o 
processo de construção dessa logomarca. A finalidade da pesquisa foi descritiva com 
abordagem qualitativa.  Os dados foram coletados por meio da análise de documentos 
de materiais relacionados ao objeto desse estudo e entrevistas semiestruturadas, com 
a participação de três gestores e um empresário de produtos educacionais que 
tiveram um longo vínculo com a Educação Adventista. Foi possível observar que, ao 
longo do tempo, aconteceram mudanças na logomarca, agregando elementos a ela; 
contudo os valores propostos na missão e na visão institucional permaneceram, 
ampliando seu significado. Observou-se também que no período da Lei 5.692 / 71, os 
líderes tiveram a preocupação de cumprir a legislação. Para isso, foi necessário 
ampliar os recursos na estrutura física e pedagógica das escolas, criar uma identidade 
institucional ao sistema com uma logomarca e uniforme padronizados. Tais ações 
favoreceram o crescimento de unidades escolares adventistas, e geraram impacto no 
desenvolvimento da sua logomarca. Sugere-se futuras pesquisas no sentido de 
analisar o olhar de gestores, professores e outros servidores sobre a logomarca e sua 
importância, além da percepção deles sobre o que a marca pretende transmitir.  
 
 
Palavras-chave: Educação Básica, Logomarca, Educação Adventista.  
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ABSTRACT 

 

The brand is an element that can represent a company’s identity and reflects the image 

of the institution, its philosophical principles that guide its mission. From this 

perspective, this study intended to analyze the perceptions over the brand building 

process of the Adventist Educational Organization in Brazil. To achieve your goals, we 

analyzed documents that indicate the development of institution’s brand and describe 

the perception of respondents who experienced the process of construction of this 

logo. The purpose of the research was descriptive with a qualitative approach. Data 

were collected from the analysis of documents related to the object of this study and 

semi-structured interviews with three managers and one entrepreneur of educational 

products, who had a long connection with Adventist education. It was possible to 

observe that, over time, brand changes occurred, having elements added to it; 

However, the institution values contained in its mission and vision remained, only 

having its meaning amplified. It was also observed that in response to the Law 

5,692/71, leaders sought to comply with legislation. In order to do so, we analyzed 

resources needed to be expanded in the physical and educational structure of schools, 

to create an institutional identity to the system with a standardized logo and uniform. 

These actions fed the growth of Adventist school units and impacted on the institution’s 

logo development. It is suggested future research to analyze the managers’, teachers’ 

and other employees’ viewpoint on the logo and its importance, as well as their 

perception about what the brand intends to convey. 

 

Key words: Basic Education, Brand, Adventist Education.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

A marca pode ser considerada um bem valioso das organizações por 

representar a identidade da empresa, transmitir a imagem da instituição e agregar 

valor ao produto. (AAKER, 1998). Contudo a marca é representada por um nome, um 

sinal, um desenho, uma palavra, um slogan ou um conjunto que agrega um ou mais 

destes elementos, o que é entendida como logomarca, identidade visual que pode ser 

criada pela própria empresa, ou por uma agência ou pelo próprio fundador e serve 

para identificar um produto, um serviço ou uma organização.  

Observa-se que no contexto das instituições educacionais, a marca não tem 

sido tema que exija uma significativa atenção. O que se tem percebido como gestor 

escolar em unidades escolares de uma rede educacional privada confessional é a 

escassez de ações para instruir sobre a marca e o seu significado, bem como o 

registro de como foi o seu surgimento e desdobramento. E quando existem ações com 

esse objetivo, é possível observar a reação de pessoas com muitos anos de 

experiência na instituição que não conhecem a história e nem o significado da 

logomarca da escola. Nesse sentido, surge as seguintes indagações: o significado 

atribuído à logomarca só é percebido por aqueles que vivenciaram a sua história? Ou 

por aqueles que compartilharam ações promotoras do desenvolvimento da 

logomarca? Ou não atribuem significado por falta de informações sobre o significado 

da logomarca? Ou foram instruídos e apenas permaneceu como uma informação sem 

atribuir sentido? Ou as informações não foram suficientes para a compreensão do  

que significa a logomarca? 

Tais indagações despertaram o interesse do pesquisador, que atualmente 

exerce a função de diretor em uma das regiões administrativa no estado de São Paulo, 

em conhecer melhor o desenvolvimento da logomarca da Rede Educacional 

Adventista no Brasil. Para tanto, o objetivo geral do presente estudo foi analisar as 

percepções acerca da construção da logomarca da Educação Adventista no Brasil. 

Para alcançar esse objetivo primário foram estabelecidos como objetivos 

secundários: 

1. Analisar documentos que indicam o desenvolvimento da logomarca da 

Educação Adventista no Brasil; 

2. Descrever as percepções dos respondentes que vivenciaram o processo de 

construção da logomarca da Educação Adventista no Brasil. 
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Além desta introdução, o trabalho possui mais quatro seções. A seção dois 

apresenta a fundamentação teórica que embasa este estudo, sobre marketing, 

referente aos conceitos de marca, valor da marca, construção da marca e consistência 

da marca. Já a terceira seção apresenta o percurso metodológico adotado na 

pesquisa, descrevendo os participantes envolvidos, os materiais utilizados, os 

procedimentos de coleta e a análise dos dados.  

Na seção quatro apresenta-se resultados dos dados coletados nos documentos 

e a partir deles e das entrevistas realizadas é apresentado o desenvolvimento da 

logomarca da instituição pesquisada. 

Finalizando este estudo, são apresentadas as principais conclusões, 

contribuições e limitações do trabalho, bem como as principais sugestões para futuras 

investigações.  

Primeiramente, para compreender a logomarca da instituição pesquisada, se 

fez necessário um levantamento bibliográfico a respeito de conceitos: valor, gestão e 

consciência da marca, apresentado na seção a seguir.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Após a introdução do tema na seção anterior com o arcabouço do trabalho, 

apresenta-se a revisão de literatura. Em atendimento a uma disciplina do mestrado, 

no ano de 2017, realiza-se um estudo com o objetivo de conhecer o que foi escrito 

sobre valor e gestão de marcas, nos últimos 15 anos (2002-2016), relacionados ao 

setor educacional. As bases de dados investigadas foram: o Banco de Dados de 

Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A investigação 

buscou produções científicas que versassem sobre o valor e a gestão da marca para 

entender o tema, realizando uma revisão bibliográfica, a fim de desenvolver o presente 

trabalho.  

Utilizando dois descritores: “valor da marca” e “gestão da marca”, foram 

encontrados no BDTD 177 trabalhos e 106 trabalhos no Catálogo da CAPES, num 

total de 283 produções acadêmicas.  

 

Tabela 1 – Teses e dissertações com descritor: “valor da marca” entre 2002 e 2016 
FONTE Dissertações Teses QTDE 
BDTD 76 23 99 

CAPES 70 11 81 
TOTAL                  146 34         180 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 
Observa-se na Tabela 1 que entre as bases de dados pesquisadas, na base da 

CAPES foram encontradas 81 produções (45%) sob o descritor “valor da marca”, 

enquanto no BDTD encontrou-se 99 produções, isto é, 55% do total. Considerando o 

tipo de produção, a maior quantidade encontrada foi de dissertações no BDTD com 

52% (n=76) e 48% (n=70) na CAPES. Em relação à quantidade de teses, no BDTD, 

encontrou-se 68% (n=23), enquanto no catálogo da CAPES, apenas 32% (n=11). 

Utilizando o descritor “gestão da marca”, repete-se na Tabela 2 o mesmo 

resultado da tabela anterior, isto é, foram encontrados mais trabalhos no BDTD com 

ampla vantagem, sendo nesta base encontrados 76% (n=78) do total de produções 

cientificas, ao passo que na base da CAPES com 24% (n=25). De igual modo, as 

dissertações têm predomínio, neste quesito com 57 trabalhos (71%) na base BDTD e 
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23 trabalhos (29%) na CAPES. É interessante observar que o termo “gestão da marca” 

aparece com 21 teses no BDTD, enquanto no catálogo da CAPES, apenas duas. 

 
Tabela 2 – Teses e dissertações com descritor: “gestão da marca” entre 2002 e 2016 

FONTE Dissertações Teses QTDE 
BDTD 57 21 78 

CAPES 23   2 25 
TOTAL 80  23        103 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

Em relação à origem de produção, relacionados ao tipo de instituição, foram 

encontrados 180 trabalhos em instituições públicas e 103 em particulares, conforme 

demonstrado na Tabela 3. Sendo que as instituições públicas produziram mais 

trabalhos (64%) que as instituições privadas (36%), tanto em um, quanto no outro 

descritor. 

 

Tabela 3 – Teses e dissertações de acordo com o tipo de instituição 
DESCRITOR FONTE Pública Privada QTDE 

Valor da marca BDTD 59 40 99 
 CAPES 54 27 81 

Gestão da marca BDTD 50 28 78 
 CAPES 17   8 25 

TOTAL        180       103       283 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

Tendo uma média de 15 trabalhos por ano, considerando o período estudado, 

o termo “valor da marca”, aparece (Tabela 4) com maior frequência no terceiro 

quinquênio (2012 a 2016), alcançando 45% do total (n=82).  

  

Tabela 4 – Anos de produção das teses e dissertações e o descritor “valor da marca” 
Anos BDTD CAPES Total 

2002-2006 25 14 39 
2007-2011 33 26 59 
2012-2016 41 41 82 

TOTAL 99 81             180 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

Já o termo “gestão da marca” aparece com números semelhantes nos dois 

últimos quinquênios (Tabela 5), demonstrando que o termo passou a ser mais utilizado 
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nos últimos dez anos. Pois no primeiro período aparecem 5% (n=5) das produções 

científicas, enquanto no segundo período 46% (n=47) e no último período, ocorre um 

acréscimo nas produções, comparado ao período anterior, alcançando 51% (n=51).  

 

Tabela 5 – Anos de produção das teses e dissertações e o descritor “gestão da marca” 
Ano BDTD CAPES TOTAL 

2002-2006   3   2    5 
2007-2011 39   8   47 
2012-2016 36 15   51 

TOTAL 78 25 103 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

Contudo, destas produções, foram selecionadas, apenas, 3 dissertações e 02 

teses que tratam do assunto relacionado às instituições de ensino que atendiam o 

interesse deste trabalho, conforme apresenta-se na tabela 6.  

 
Tabela 6 – Teses e dissertações selecionadas, relacionadas a instituições de ensino 

Ano Nível Instituição UF Inst. Pesquisada Objetivo 

2004 Mestrado 
Profiss. 

Pública RS Ens. Superior Demonstrar o processo de criação 
de uma marca de valor 

2007 Mestrado Privada RS Ens. Médio Analisar o valor da marca aplicado 
ao marketing educacional 

2009 Mestrado Privada SP Ens. Superior Analisar a unificação de marcas 
múltiplas 

2013 Doutorado Pública SC Ens. Superior Analisar a gestão da marca e as 
estratégias de marketing 

2016 Doutorado Privada RN Ens. Superior Desenvolver um modelo de valor da 
marca p/ Inst. Ensino Superior 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

Desta investigação, nestas bases de dados, no período de 2002 a 2016, foram 

encontrados apenas cinco trabalhos relacionados à marca de instituições 

educacionais com os descritores: “valor da marca” e a “gestão da marca”. Assim, 

pesquisar sobre a logomarca da Educação Adventista é relevante, pois além do 

estudo em si, sua contribuição ampliará o acervo de pesquisas acadêmicas, relativos 

à marca em instituições de ensino. Por outro lado, o levantamento realizado nas três 

dissertações e duas teses selecionadas, enriqueceu o pesquisador a respeito do tema 

da pesquisa. Estas produções selecionadas trouxeram contribuições que aparecem 

na Revisão de Literatura.  
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Conclui-se que, apesar da quantidade de produções científicas abordando o 

tema “marca”, ainda existem lacunas, em especial, no âmbito das instituições 

educacionais, principalmente, referente às instituições de Educação Básica. 

 

2.1. Marca 

 

Para Aaker (1998), um dos teóricos mais destacado sobre o tema, a marca é 

um símbolo ou um nome para identificar e diferenciar um produto ou serviço, diante 

de produtos concorrentes e está relacionada aos valores e à cultura da instituição. 

Segundo Kotler (2003) a marca é um rótulo com significado e que envolve 

associações.  

As empresas criam a marca dos seus produtos ou serviços, usando um nome, 

um sinal, um desenho, uma palavra ou um slogan, com um atributo que sirva para 

identificar e diferenciar o produto/serviço para atender as mesmas necessidades de 

seus concorrentes. Os diferenciais podem ser tanto tangíveis, como intangíveis. Deste 

modo, a logomarca, objeto de estudo deste trabalho possui, na atualidade, uma 

logomarca composta por um desenho com diferentes elementos e termos. 

(RAMEZANALI, 2006, KELLER; MACHADO, 2006). 

Por outro lado, para Lima (2016) a marca vai além do logotipo ou do desenho 

que identifica uma empresa. Ele compara a marca a uma religião porque ela tem 

templo e fiéis, missão e engajamento, existe fé na promessa em algo que se espera 

receber e, em geral, é no intangível que se baseia o relacionamento. Ele, também, 

compara a marca à uma pessoa, pois ela tem, atitude, emoções, erros e acertos, além 

de caráter. Como uma pessoa, destaca ele, existem características da marca que não 

se alteram, são seus atributos essenciais, mas, também, possui atributos acidentais 

que se modificam com o decorrer do tempo. Os primeiros atributos é a diferenciação 

da marca, entre tantas outras marcas no mercado, é o que provoca a vontade dos 

outros de se relacionar com a marca. Em outras palavras, a marca é o que a empresa 

é, portanto, faz-se necessário conhecer os sentimentos e emoções que a marca 

promove e transmite. Os atributos acidentais são os que podem ser alterados para se 

adaptar a situações diferentes para melhor relacionar-se entendendo o contexto. 

Contudo, vale destacar que o ambiente muda, o comportamento muda, mas a 

essência permanece, não se pode parecer o que não é. A empresa deve identificar o 

que se é, para poder construir verdadeiro relacionamento com seu cliente. 
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O surgimento das marcas está relacionado à Revolução Industrial que 

provocou a massificação dos produtos e a distribuição em massa, contribuindo para 

impulsionar a concorrência, instigando a exigência dos indivíduos por produtos de 

qualidade. Por isso, tornou-se necessário diferenciação de produtos similares, sendo 

que a marca do produto ou serviço se prestava para cumprir esse papel, inclusive, 

influenciando o consumidor em sua escolha. (REDAELLI, 2004). 

 

2.2. Valor da marca 

 

A logomarca é o bem mais valioso das organizações. A marca agrega valor ao 

produto, à empresa, além disso, é um elemento de diferenciação, diante da 

concorrência com produtos semelhantes, ou até mesmo iguais. Além de possibilitar a 

identidade e a diferenciação dos produtos, a marca é “reconhecida como a capacidade 

de posicionamento mental da empresa”, ultrapassando a qualidade física intrínseca 

aos produtos. (AAKER, 1998; REDAELLI, 2004).  

O valor da marca surge nos anos 80, do século 20, de acordo com Falkembach 

(2007), ao comparar o valor contábil de uma empresa e o seu valor na Bolsa de 

Valores e observar divergência de valores. Enquanto Bertozzi (s/data) afirma que 

foram a compra e as fusões de empresas, no fim da década de 80, que geraram a 

necessidade de avaliar o valor da marca, pois um bem intangível não podia ser 

avaliado em termos financeiros. Assim, passou-se a valorar a marca, como valor 

agregado, surgindo a necessidade de calcular o valor da marca. Sendo que esse 

anseio por contabilizar o valor que a marca agrega ao produto ou à empresa, 

favoreceu o surgimento da teoria de “brand equity”1, ou seja, o valor da marca. Assim 

foi atribuído valor à marca, inclusive, sendo adicionado ao balanço contábil, passando 

a fazer parte do patrimônio, influenciando na distribuição de lucros, nos preços dos 

produtos e serviços e na negociação da empresa. (BERTOZZI [s/data], 

FALKEMBACH, 2007, REDAELLI, 2004). 

Desde o final da década de 80, a marca passa a ser considerada como um 

ativo intangível da empresa, agregando valor ao produto, ao serviço ou a quem o 

produz. Quanto mais forte a marca, mais ela influencia o consumidor, conquistando 

sua lealdade. A marca não é uma impressão nos documentos da empresa, ela é a 

                                            
1 Brand equity: “Um conjunto de ativos e passivos de uma marca, seu nome, símbolo, que se somam ou se subtraem do valor 
proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e ou consumidores dela”. AAKER, 1998, p. 16. 
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identidade da instituição e pode valer mais que todos os ativos da empresa. A marca 

pode ser um fator fundamental no fechamento de um contrato, na conquista de 

clientes, na venda de produtos ou serviços e nos ganhos financeiros. (BERTOZZI, 

s/data; CANALI; QUEIROZ, 2013, RAMEZANALI, 2006). 

Os funcionários e os parceiros da empresa devem, de acordo com Kotler (2003) 

assumir a identidade e a personalidade da marca para que ela alcance êxito. A sua 

construção, também, deve ocorrer também internamente, pois os clientes internos 

devem acreditar em seu valor e vivenciar essa crença no relacionamento com o 

público externo. (AAKER, 2015). 

A marca carrega a reputação da empresa, sendo essencial para ajudar o cliente 

em sua escolha, especialmente, quando se refere ao setor de serviços. Acredita-se 

que uma marca forte, pode vender qualquer coisa, tal o seu valor na percepção do 

consumidor. A qualidade do produto é assegurada pelas marcas valiosas, 

contribuindo para simplificar a opção do usuário em adquirir um produto com menor 

risco de erro, gastando menos tempo. Por outro lado, a garantia de qualidade e o 

ganho de tempo reduzido para escolher, torna tal produto mais caro. (RAMEZANALI, 

2006, COMPAGNO, 2009, KELLER; MACHADO, 2006). 

De igual forma, Kotler (2003) concorda que o consumidor conhece a qualidade 

do produto e suas características, baseado na marca. Pois a marca funciona como 

uma espécie de contrato entre o produto/serviço e o cliente atestando a performance 

do primeiro que o segundo poderá encontrar.  

A marca é um ativo com valor estratégico, apesar de intangível. Mas os 

principais ativos de uma empresa, são intangíveis: pessoas, tecnologia da informação 

e marcas. Por isso é importante assumir dentro da filosofia organizacional que esses 

ativos são fundamentais para o negócio da instituição. É vital e imprescindível tornar 

a marca forte, pois isso trará ganhos financeiros e vantagem em relação aos 

concorrentes. (AAKER, 2015). 

Assim, criar campanhas de marketing para conquistar e fidelizar clientes, 

investir em tecnologia e estrutura física sem fazer aportes de investimento que 

demonstrem a crença nestes valores intangíveis não contribuirão para a construção 

de uma marca forte. 

O resultado do relacionamento da empresa com o mercado é que gera o valor 

da marca, incluindo os parceiros comerciais que contribuem para a construção da 

empresa. São as marcas que transmitem ao consumidor a imagem da empresa e 
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criam vínculos relacionados às emoções advindas de experiências satisfatórias. 

(NUNES; HAIGH, 2006, FALKEMBACH, 2007, KOTLER, 2003).  

Para Kotler (2003) é demonstração de inteligência empresarial avaliar a marca 

da empresa, bem como avaliar os relacionamentos que a instituição possui com 

clientes, funcionários e fornecedores, sendo o marketing o meio para valorizar esses 

ativos identificados. A avaliação da construção da marca deve ser abrangente, 

envolvendo o valor percebido, a satisfação, a retenção e a defesa dos clientes. Aaker 

(2015) concorda acrescentando que para a construção de ativos da marca é 

necessária uma visão bem definida de marca. 

Aaker (2015) destaca que as marcas fortes garantem a vantagem competitiva 

frente aos concorrentes e incrementam a rentabilidade de longo prazo, sobrevivem a 

turbulências e desastres que afligem a empresa. Por isso, o objetivo ao trabalhar a 

construção da marca deve ser desenvolver e fortalecer o valor dessa marca, 

considerando as suas diferentes dimensões: consciência, associação e fidelização, 

detalhadas no Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Atributos da marca 

 
ITEM ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

A Consciência 
É a possibilidade de o cliente lembrar da marca no processo de 
compra do produto ou serviço. 

B Associação 
É o que liga o cliente aos atributos da marca, tais como: o 
envolvimento da empresa em programas sociais, abrangência 
mundial, a qualidade oferecida e o símbolo visível. 

C Fidelização 
É o mais importante, pois quando conquistada, permanece o 
objetivo de ampliar a fidelização e fortalecer o relacionamento 
com os fidelizados, tornando-o mais duradouro e significativo. 

Fonte: Aaker (2015) adaptado pelo próprio pesquisador 
 

Redaelli (2004, p. 59) concorda com a posição de Aaker (2015), quando afirma 

em sua pesquisa que “a construção da marca de valor pode se tornar um diferenciador 

da oferta”, assim a liderança da instituição deve ter uma identidade bem definida para 

posicionar a empresa de modo que o cliente perceba o valor da marca. 

De acordo com David Ogilvy, citado por Kotler (2003, p. 118), as marcas são 

construídas com “genialidade, fé e esperança”. 
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2.3. Construção da marca 

 

A gestão de marcas serve para identificar o que é a marca e o que ela 

representa, devendo iniciar o processo de dentro para fora, começando com o porquê 

fazer, para depois saber como fazer e, finalmente, o que fazer, mostrando seu 

diferencial pelo que ela é. Assim, o primordial é compreender a razão de existir (LIMA, 

2016, SINEK, 2009). 

Aaker (2015) enfatiza a importância de começar a construção de uma marca 

forte com uma visão de marca que representa a imagem que se espera transmitir. É 

essa visão de marca que determina as ações de marketing, apoia a estratégia de 

negócio, cria a vantagem competitiva e serve de inspiração aos clientes internos e 

externos. A visão de marca é como um contrato, onde consta o compromisso da 

organização para o cumprimento da promessa ao cliente e é a razão de investir 

(recursos e esforços) na construção de marca. 

Para desenvolver a visão de marca, Aaker (2015) sugere a sequência 

visualizada no Quadro 2: 

 
Quadro 2 – Sequência para o desenvolvimento da marca 

A 
Análise do mercado (clientes, concorrentes, tendências, ambiente), forças e 
fraquezas da marca e estratégia do negócio. 

B 
Identificação, além de agrupar e rotular as aspirações da marca para o futuro. 
Selecionando cerca de 4 elementos principais e outros secundários que 
devem apoiar e dar suporte aos elementos centrais da visão de marca. 

C 
Definição das principais características da visão de marca, denominadas de 
elementos centrais que determinam as ações para a construção da marca. 

D 
Criação da ideia central da visão da marca que vem a ser a expressão da 
essência da marca. 

E Posicionamento da marca. 

Fonte: Aaker (2015) adaptado pelo próprio pesquisador 
 

Simon Sinek (2009) destaca que "as pessoas não compram o que você faz, 

elas compram o porquê você faz" porque "acreditam no que você acredita". Da mesma 

forma Aaker (2015) destaca que os valores da instituição são importantes para a 

marca, pois são esses valores intangíveis que determinam o relacionamento com o 

cliente.  
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As pesquisas apontam, de acordo com Aaker (2015), para sete valores 

fundamentais, apresentados no Quadro 3, que se destacam entre tantos que 

produzem diferenciação de marca e fortalecem o relacionamento com os clientes: 

 

Quadro 3 – Valores fundamentais das marcas 
No. VALORES Comentário 

1 Percepção de qualidade 
Em toda situação que envolve escolha é 
fundamental este componente. 

2 Inovação 
Conecta a empresa com a ideia de dinamismo, 
criativa e que está em movimento, produzindo 
progresso. 

3 Preocupação com o cliente 
Transmite ao cliente o interesse em seu bem-
estar e que a marca atenderá os seus anseios 
com integridade e de maneira confiável. 

4 Sucesso/tamanho/longevidade 
Valor que oferece segurança ao cliente, pois o 
remete à solidez da organização. 

5 Foco local 
Traz aceitação ao incorporar a cultura local e 
transmitir isso ao mercado, mesmo quando a 
marca é mundial. 

6 Programas ambientais 
Os esforços para preservar o meio ambiente, 
influencia os funcionários e estabelece vínculo 
com uma boa parcela de clientes.  

7 Programas sociais 
É a contribuição da organização em atender as 
necessidades da sociedade. 

Fonte: Aaker (2015) adaptado pelo pesquisador 
 

Vale destacar que tais valores não terão impactos se forem apenas discursivos. 

É preciso serem implementados e disseminados dentro da cultura organizacional, a 

fim de produzirem a conexão com o cliente e sua fidelização. (AAKER, 2015). 

Quando um diferencial se torna item obrigatório, os concorrentes tornam-se 

irrelevantes, pois o cliente nem considera a possibilidade de escolher alguém que não 

possui este item. A empresa precisa encontrar um ponto de diferenciação e 

transformá-lo em item obrigatório, tornando-o público, criando assim, barreiras à 

concorrência. (AAKER, 2015) 

Kotler (2003) destaca que no futuro as marcas refletirão responsabilidade 

social, demonstrando interesse e cuidado pelo ser humano e pelo meio em que ele 

vive. Para isso, no presente, as instituições devem avaliar reflexivamente sobre qual 

o real significado que a marca deve possuir, definindo os atributos da marca. Após tal 

importante definição, todas as ações da empresa devem explicitar o significado da 

marca, especialmente as ações de marketing. Da mesma forma, os funcionários 
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devem incorporar o sentido da marca e demonstrar isso em suas atividades na 

empresa em todos os aspectos, quer seja coletivo, quer seja individual. Contratação, 

treinamento e recompensas devem basear-se nos atributos da marca. Também é 

importante que os fornecedores incorporem o significado da marca e sejam seus 

representantes, vivenciando e partilhando o que se espera da marca. 

Em relação ao posicionamento da marca, por meio de preço, Kotler (2003) 

afirma que no passado a qualidade era demonstrada pela diferença na precificação, 

contudo em tempos de crise e com a qualidade uniforme, a fidelidade está mais 

baseada no preço que na marca. A marca deve expressar os valores fundamentais 

da empresa; ela deve ser vivenciada por todos envolvidos na empresa e envolver os 

clientes em experiências positivas com a marca. Ainda que hajam diferenças 

regionais, a essência da marca deve ser transmitida.  

Concordando com essa ideia, Lima (2016) afirma que ainda que mude o 

comportamento, devido ao contexto onde a empresa se apresenta, para granjear a 

simpatia dos novos clientes e buscar um melhor relacionamento, a essência da marca, 

não deve mudar. 

Para Aaker (2015) na atualidade o departamento de marketing de uma empresa 

deve estar envolvido diretamente com a liderança da instituição para o 

desenvolvimento da estratégia de negócio, porque sua atuação não é apenas gerar 

vendas e, consequentemente, gerar lucros, mas podem e devem contribuir para o 

desenvolvimento das estratégias de todo o negócio, pois está no cerne da estratégia 

de negócio a segmentação do mercado e o desenvolvimento da proposta de valor 

(não preço) ao cliente. 

Porém, é difícil construir a marca, porque é um ativo intangível e com retorno 

de longo prazo que necessita esforços e investimentos constantes e sucessivos. Por 

outro lado, o investimento financeiro é palpável e seu retorno é imediato. Em geral 

convencer a liderança de que a construção de uma marca forte traz benefícios e 

lucratividade para a empresa é um caminho difícil, pois além de envolver investimento 

sem perspectiva de retorno a curto prazo, torna-se ainda mais difícil se não há a 

cultura de marketing na instituição. (AAKER; 2015). 
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2.4. Consistência da marca 

 

Uma marca consistente, de acordo com Aaker (2015) com uma visão clara e 

duradoura, pode ser eficaz em seu posicionamento, com custo baixo e lucro certo.  

Os autores que pesquisam e escrevem sobre marca, concordam que o valor 

da marca está baseado na perspectiva do cliente e em seu comportamento em relação 

à marca (REDAELLI, 2004). Portanto é preciso conhecer o olhar do cliente sobre a 

logomarca e como isso influencia a sua relação com a instituição. Ter as informações 

são imprescindíveis para tomada de decisão em relação a manutenção ou 

reformulação da marca.  

A liderança de uma instituição que tenha diante de si a questão de mudar a 

marca, a sua estratégia e sua execução ou manter como está, melhorando sua 

estratégia, seu posicionamento e sua execução, tem uma decisão extremamente 

difícil. Se a opção escolhida for errada, ou o momento não for o melhor, poderá 

acarretar em desgaste da imagem e prejuízos financeiros para a organização. 

(AAKER, 2015).  

Mas uma pesquisa objetiva e abrangente pode e deve justificar a decisão de 

mudança da marca, sua estratégia ou sua execução. O que não pode ocorrer é uma 

mudança baseada na intuição de alguém ou de uma equipe.  

Reforçando o ponto de vista do parágrafo anterior, Redaelli (2004) destaca que 

o mundo empresarial, valoriza suas marcas, onde o símbolo identifica e transmite 

valores e crenças da empresa e é um instrumento para posicionar estrategicamente 

a instituição. Da mesma forma, as instituições educacionais devem desenvolver um 

novo conceito, sem abandonar sua visão pedagógica e de formação humanista. A 

logomarca deve traduzir os valores tangíveis e, especialmente, os intangíveis, 

definidos pelo posicionamento e diferencias da instituição educacional, percebidos e 

reconhecidos pelo público como significativos. (REDAELLI, 2004). 

Em geral, a motivação para mudar parte dos gestores de marca, porque eles 

foram ensinados a fazer isso. Como são criativos, estão sempre em busca de 

inovação, manter a mesmice acaba sendo entediante. Além disso, para a equipe de 

marketing é melhor criar uma marca nova e, também, uma nova execução, do que 

aprimorar uma estratégia de outros que vieram antes, corrigindo a rota e explorando 

melhores execuções para a marca atual. Por outro lado, a criação do novo, pode 

incrementar a carreira dos profissionais envolvidos agregando uma conquista em seus 
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portfólios. Além disso, como os executivos e gestores de marca, estão expostos à 

marca constantemente, a imagem da marca, as estratégias e os processos se 

desgastam para eles, que passam a acreditar que o mesmo ocorre aos clientes. 

(AAKER, 2015). 

Isso quer dizer que não se deve mudar? A resposta é um redondo “não’! Os 

dois quadros seguintes, elaborados de acordo com a visão de Aaker (2015), 

apresentam motivos de permanência ou não da marca. O Quadro 4 relaciona razões 

importantes para se manter a marca.  

 

Quadro 4 – Fatores importantes apresentados na literatura para manter a logomarca 
No. MOTIVOS PARA MANTER COMENTÁRIOS 

1 
Uma marca leva muito tempo para 
se solidificar 

Longo período da existência da marca, 
produz clientes fiéis. Reconquistar os  
fidelizados e conquistar novos, 
necessitará de longo tempo e muito 
aporte financeiro. 

2 
Dificuldade à concorrência de tomar 
essa posição 

Se a marca é dona de uma posição, 
torna-se difícil para os concorrentes 
tomar esse lugar. Assim, mudar pode ser 
abandonar a posição conquistada. 

3 Cliente ressentido 

A mudança pode deixar o cliente 
ressentido e sem motivação para 
acompanhar a novidade, porque se 
perdeu algo a qual ele possuía 
familiaridade. 

4 Manter a marca é mais barato 

Manter a marca e fortalecer sua posição 
no mercado custa menos que conquistar 
uma nova posição ou um novo segmento 
e é incerto o êxito da mudança. 

Fonte: Aaker (2015) adaptado pelo próprio pesquisador 
 
 

O Quadro 5 apresenta argumentos que justifiquem a mudança da marca. A 

tomada de decisão, por parte da liderança da instituição, deve passar pela análise e 

discussão dos elementos a seguir, após a realização de pesquisa. 
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Quadro 5 – Fatores importantes apresentados na literatura para alterar a logomarca  
No. MOTIVOS PARA MUDAR COMENTÁRIOS 

1 
Problemas com a 

estratégia 

As pesquisas mostram que a estratégia da marca 
é inviável, a escolha do segmento ou a proposta 
de valor está equivocada ou não é atraente aos 
clientes. Nesses casos, mudar é imperativo. 

2 
Proposta de valor não é 

atraente 
A instituição e sua marca não despertam a 
atenção no mercado e nem atrai novos clientes. 

3 Mudanças no mercado 
Que não sejam modismos, mas duradouras. Não 
sendo possível reagir às ameaças externas, é 
possível mudar a marca e sua estratégia. 

4 
Mudança de estratégia de 

negócios 

A estratégia de marca pode ser alterada por causa 
de novos negócios, novos segmentos 
conquistados que necessitam de nova proposta de 
valor para suportar as novas conquistas. 

5 Marca perdeu relevância 

A marca se tornou irrelevante e desgastada e uma 
pequena alteração não seria o bastante para fazer 
a diferença. Novos clientes receberiam a nova 
marca mais facilmente, deixando a concorrência. 

Fonte: Aaker (2015) adaptado pelo próprio pesquisador 
 

Para Aaker (2015) a lógica é manter a marca, a menos que haja bons motivos, 

apoiada em pesquisas e dados que comprovem que o real problema de vendas e do 

resultado financeiro, não sejam motivados pela redução da demanda, por alterações 

no mercado, por má gestão, por falta de clareza da visão da marca ou por erros de 

estratégia ou de execução. 

Assim, a decisão de mudar, reformular ou manter a atual logomarca, não pode 

estar no desejo de uma pessoa, um pequeno grupo ou um departamento. Ela deve se 

basear em pesquisa, que contenham dados, pois a marca da instituição tem apego 

emocional, carrega os valores da instituição e é a carteira de identidade da empresa. 

Conclui-se que uma marca para ser bem-sucedida deve ter clara a identidade 

da instituição; ser defendida pela liderança e seus colaboradores; posicionar sua 

imagem no mercado com coerência, a fim de que sua marca seja percebida com valor 

Na seção seguinte serão apresentados os aspectos metodológicos, envolvidos 

na pesquisa. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Explica-se aqui o caminho percorrido no decorrer dessa pesquisa, com fins de 

atingir os objetivos propostos. Adotou-se uma abordagem qualitativa para a pesquisa, 

pois serve para entender o processo associando o objeto da pesquisa à vivência dos 

envolvidos nele, sendo que o pesquisador ao tomar conhecimento dessa realidade, 

interpreta os valores e relações do pesquisado. (LIMA, 2018). 

De acordo com as principais características da investigação qualitativa, boa 

parte das informações deste trabalho foi coletada pelo contato direto. Os dados 

coletados contêm transcrições de entrevistas, imagens, fotos, documentos oficiais que 

foram respeitados ao serem transcritos e analisados; os processos foram importantes, 

tanto quanto são os resultados. Nesta produção o quadro foi se formando, conforme 

os dados eram recolhidos e agrupados, permitindo ao pesquisador ser indutivo. E por 

fim, acrescenta-se que a investigação levou em conta as vivências do ponto de vista 

do participante. Assim, a abordagem qualitativa foi fundamental para a construção, 

desenvolvimento e resultado deste presente trabalho. (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Conforme Lima, a técnica de pesquisa qualitativa “valida novas maneiras de se 

entender o objeto de estudo”. (2018, p. 12). Para ele, “a perspectiva qualitativa prima 

a descoberta científica como achado processual, relativo e em construção, disposto a 

considerações de novas informações, de novos dados”. (LIMA, 2018, p. 15).  

 

3.1. Contexto da pesquisa 

 

Apresenta-se a seguir o organograma para compreender a estrutura da 

instituição pesquisada: 
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Figura 1 – Organograma da IASD 
Fonte: Dados do site da IASD organizados pelo próprio pesquisador 

 

A IASD (Igreja Adventista do Sétimo Dia) está presente em 215 países, sendo 

sua sede mundial localizada nos EUA. Conta com 13 escritórios regionais espalhados 

pelo mundo que são formados por 132 uniões e estas por 626 associações e missões. 

(SDA, 2015). 

 

 

Figura 2 – Mapa das Divisões da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Mundo 
Fonte: Site da IASD 
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A Divisão Sul-Americana (DSA), com sede em Brasília é o escritório regional para 

administrar 8 países sul-americanos, composta por 16 uniões, sendo 8 no Brasil e 8 

nos demais países, conforme figura abaixo:  

 

Figura 3 – Divisão Sul-Americana e suas Uniões 
Fonte: Site da IASD 

 
O início oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) ocorreu em 1863, na 

cidade de Battle Creek, Michigan, EUA, mas a primeira escola organizada foi aberta 

em 1872.  No Brasil, suas atividades educacionais tiveram início no ano de 1896, com 

a abertura de uma escola em Curitiba, no Paraná. Conforme a página oficial do 

Departamento de Educação da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 2017, existiam 

8514 unidades, espalhadas em 145 países no mundo, com quase 2 milhões de alunos. 

Presente no Brasil, desde 1896, ou seja, há mais de 120 anos, o Sistema de Ensino 

Adventista possui escolas em todos os estados com 227 mil alunos. A organização 

também mantém no país 15 colégios em regime de internato, sendo que, 7 deles 

oferecem desde a Educação Básica à Pós-graduação. (IASD, 2017; SDA, 2017).  
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Em 1969 havia 341 escolas adventistas em todo o Brasil, conforme Azevedo 

(2010). Após quase 50 anos, a instituição possui 447 unidades, ou seja, 106 a mais 

do que naquela época. Curiosamente, até 1974, foram fechadas 101 escolas 

adventistas pelo país, devido à alteração na legislação educacional. Assim é 

importante conhecer como a lei citada impactou a Educação Adventista e quais foram 

as medidas tomadas para adequação, por parte da IASD, para estar em conformidade 

com as novas medidas. (IASD, 2017). 

 
 

3.2. Participantes 

 

Os critérios estabelecidos para determinar os participantes a serem 

entrevistados foram:  

1) O individuo deveria ser protagonista no processo de construção da 

logomarca; 

2) O tempo de serviços prestados à organização adventista superior a 20 anos; 

3) Estar lúcido; 

4) Ser acessível com disponibilidade para entrevista.  

Encontrou-se, dentro desse perfil, quatro profissionais ligados à instituição que 

atendiam os critérios determinados, sendo três administradores que atuaram, em 

média, 40 anos na Educação Adventista e um parceiro comercial que iniciou sua vida 

profissional, em 1973, como professor da referida instituição, tornando-se, 

posteriormente empresário no ramo de confecções, como fornecedor de uniformes 

para os alunos desta rede educacional. 

No Quadro 6 apresenta-se a caracterização dos participantes entrevistados, 

com sua formação acadêmica e suas principais atividades desenvolvidas na 

instituição objeto dessa pesquisa, bem como o período em  que desempenharam suas 

funções: 
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Quadro 6 – Caracterização dos entrevistados 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 
Os entrevistados vivenciaram a construção e solidificação da marca da rede 

educacional privada por um longo período na instituição, uma vez que 100% deles 

relataram ter tido vínculo institucional por muito tempo. Destaca-se o Participante 2 

que teve um vínculo por 58 anos.  

 
3.2. Materiais 

 

Os materiais utilizados foram os seguintes: 

Respondentes Formação Acad. Vínculo Institucional Período de atuação
Prof. de Ciências e Biologia 1964-1972

Vice-Diretor e Asses. Direção 1969-1971
Assessor do Dep. de Educação    

S. Paulo
1972

Diretor Regional de União          1972-1985
Diretor Geral de Internato                 

S. Paulo                           
1985-1990

Diretor Geral de Internato           
Artur Nogueira                          

1985-1986

Diretor de Educação da América 
do Sul              

1990-2000

Prof. Matemática                        1945-1960
Diretor de Educação Básica 1961-1964

Vice-Diretor Geral         1964-1965
Diretor Geral de Internato                 

S. Paulo                           
1966-1975

Diretor de Educação da América 
do Sul              

1975-1990

Diretor Geral de Internato                 
S. Paulo                           

1990-2000

Reitor de Centro Universitário                                1998-2000
Secretário Geral da Reitoria do 

Centro Universitário
2000-2003

Prof. Educação Física 1973-1978

Empresário 1978-atual

Teologia                 
IAE (1969)

Diretor Regional de Associação          1974-1976

Diretor Regional de União          1986-2003

Diretor Geral de Internato 
Hortolândia                          

2004

Medicina            
UFPa (1979)

Secretário Geral da Reitoria do 
Centro Universitário

2005-2010

4

3
Educação Física 
FEFISA (1975)

1
Ciências Biológicas 

USP (1967)

2
Matemática          
USP (1948)

Administração 
UnAM (1979)
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1) Documentos históricos: fotos (Figuras 6, 9, 10, 16 e 19), imagens 

(Figuras 11, 18, 21 a 25, 27 a 29), além de revista, projeto, calendário, boletins e 

manual da instituição (Figuras 4, 5, 7, 8, 12 a 15, 17, 20 e 26) que fossem relevantes, 

para atender ao objetivo da pesquisa. 

2) Entrevistas 

Foi utilizado um roteiro de entrevista, semiestruturado (Anexo B), organizado 

em três aspectos principais: 

a) Caracterização do entrevistado – 4 tópicos 

b) Conhecimento sobre a história – 2 tópicos  

c) Conhecimento sobre a marca – 5 tópicos 

Considerando que a instituição é representada pela marca, conforme assegura 

Aaker (1998), ao destacar os princípios que tornam as marcas bem-sucedidas, o 

roteiro da entrevista foi preparado para conhecer o processo da construção da 

identidade da organização, bem como de sua logomarca. 

 

3.3. Procedimentos 

 

Para a pesquisa documental, foram utilizados artigos em periódicos (ALVES; 

SILVA, 1992; AZEVEDO 2000b, 2001, 2002; BENEDICTO, 2001; BERTOZZI, s/data; 

CANTALI; QUEIROZ, 2013; KOIKE, 2017; LIMA, 2018; SILVA, 1971; TREZZA, 1966), 

relatórios da Instituição (BROWN, s/data; IASD, 2013; SDA, 2015, 2017), boletins 

informativos (AZEVEDO, 1973, 1977, 1978, 1983; SANTOS, 1972, 1973) e 

publicações específicas da instituição pesquisada (AZEVEDO, 1972, 2000, 2003).  

Para a coleta dos documentos foram realizadas várias visitas ao Centro de 

Pesquisa Ellen White do Brasil, situado no Centro Universitário Adventista de São 

Paulo – Engenheiro Coelho. Esse é o décimo centro estabelecido, sendo que há 

atualmente o total de 21 no mundo. Teve início em setembro de 1979 em uma 

pequena sala no Seminário de Teologia do Instituto Adventista de Ensino, em São 

Paulo, que foi destinada à pesquisa de assuntos denominacionais, na esperança de 

um dia transformar-se num centro oficial. Tornado realidade na  inauguração em 6 de 

dezembro de 1987, com objetivos de traduzir e preparar materiais em língua 

portuguesa, responder indagações, incentivar o estudo e a pesquisa da vida e dos 

escritos de Ellen G. White, bem como da história e do pensamento denominacional 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que desenvolve sua missão também na educação 
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e na saúde por meio de uma rede educacional mundial e instituições de saúde, como 

clínicas e hospitais.  A outra fonte de documentos foram os arquivos pessoais dos 

entrevistados. 

Posteriormente, foram realizadas as entrevistas com os profissionais, de forma 

individual, em horários previamente agendados com cada participante, em locais de 

sua preferência. As gravações das entrevistas foram transcritas pelo pesquisador, 

para registro e, posterior, análise e, também, para consulta em futuras pesquisas, 

conforme os Anexos C a F. 

Intentou-se compreender, por meio das entrevistas, os desafios, as dificuldades 

e as perspectivas dos líderes da rede educacional pesquisada, diante das ações 

executadas, ao construir e implantar uma marca ao sistema de ensino para a 

organização, além de descrever as percepções dos respondentes que vivenciaram o 

processo de construção da logomarca da Educação Adventista no Brasil. 

 

3.4. Análise de dados 

 

Para analisar os documentos foi realizado uma leitura de todo material 

coletado, a fim de selecionar aqueles que tiveram conteúdos associados aos objetivos 

da pesquisa e os selecionados foram organizados em ordem cronológica 

apresentados no Quadro 7. 

Desse modo, foram incluídos no texto ao descrever o processo de 

desenvolvimento da marca da Educação Adventista. De maneira semelhante, foi 

realizado uma leitura do conteúdo das entrevistas, expresso no conjunto das falas dos 

participantes, sendo interpretadas o significado de cada informação e selecionado 

aquelas que trouxeram as vivências dos entrevistados e sua associação aos objetivos 

da pesquisa. Para preservar a identidade dos participantes das entrevistas, utilizou-

se a identificação por numeral, conforme quadro 6, já citado. 
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Quadro 7 – Itens coletados de acordo com a data do objeto 
 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

A partir dos documentos coletados e as vivências dos entrevistados foi 

construído o texto descritivo que revela o desenvolvimento da marca da instituição 

educacional analisada, que será apresentado a seguir. 

  

Figura Ano Tipo Descrição 
4 1966 Revista Capa da Revista Adventista 
5 1972 Projeto Capa do Projeto São Paulo 
6 1972 Foto Uniforme com a logomarca "EA" 
7 1972 Boletim Boletim informativo escola modelo 
8 1973 Boletim Boletim sem logomarca 
9 1973 Foto Uniforme de educação física do Capão Redondo 

10 1973 Foto Uniforme de educação física de Santo André 
11 1974 Imagem Primeira logomarca oficial institucional  
12 1974 Documento Papel timbrado com a nova logomarca 
13 1977 Boletim Boletim da educação da USB com a logomarca 
14 1977 Boletim Boletim informativo sem as letras EA 
15 1978 Foto Primeiro uniforme padrão adotado 
16 1978 Boletim Bandeira da educação adventista  
17 1978 Imagem Explicação sobre o significado da bandeira 
18 1978 Foto Bandeira da Educação Adventista sendo carregada 
19 1979 Calendário Logomarca na frente e no verso as letras “EA” 
20 1987 Imagem Logomarca usada nas escolas e uniformes na UCB 
21 1987 Imagem Logomarca modificada na UCB 
22 1989 Imagem Nova bandeira da educação adventista 
23 1991 Imagem Logomarca oficializada para toda DAS 
24 2000 Imagem Atualização da logomarca 
25 2000 Manual Manual da Logomarca da Educação Adventista 
26 2000 Imagem Atualização da bandeira 
27 2016 Imagem Logomarca comemorativa de 120 anos 
28 2017 Imagem Logomarca atual com alteração na fonte 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Antes mesmo da IASD ter sido organizada nos EUA, em 1863, seus membros 

abriram escolas em seus lares para educação de seus filhos, desde 1854. Contudo, 

foi apenas em 1872, quase uma década após sua organização legal, que foi aberta a 

primeira escola adventista, mantida pela IASD, na cidade de Battle Creek, Michigan. 

(BROWN, s/data; SDA, 2017; WHITE, 2008) 

A filosofia dos adventistas defende que a educação deveria ser restauradora, 

formada para desenvolver todos os aspectos dos seres humanos: Saúde mental, 

física, social e espiritual, crescimento intelectual e serviço desinteressado em prol do 

outro. (SDA, 2017; WHITE, 2008). 

Em Curitiba, no ano de 1896, tem início a primeira escola adventista no Brasil. 

Esse empreendimento bem-sucedido, fez com que os líderes da instituição olhassem 

para a área educacional privada positivamente. Assim, 122 anos depois, existem 447 

escolas, espalhadas em todos os estados do país. Por outro lado, diferente das 

escolas estudadas, como se observará a seguir, no período anterior a promulgação 

da Lei 5.692/71, o primeiro colégio em solo brasileiro se notabilizou na época por sua 

estrutura física, profissionais competentes e riqueza de material pedagógico. (CPB, 

2017).  

A Revista Adventista, em sua publicação de janeiro de 1966, trouxe na sua 

capa o desenho de dois alunos uniformizados, envoltos por duas mãos, conforme 

Figura 4. É possível que essa capa tenha servido de inspiração para a criação da 

logomarca da rede educacional privada, objeto de estudo desse trabalho. Contudo, 

ainda que não tenha sido, o simbolismo almejado, pela liderança, ao criar uma marca 

se coaduna com a inscrição na contracapa da revista, referente ao desenho impresso 

na capa: "Nossa capa: Na Educação Cristã ministrada em nossas escolas e colégios, 

encontra-se verdadeira orientação, segurança e conhecimento" (TREZZA, 1966, p. 2). 
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Figura 4 – Capa da Revista Adventista (1966) 
Fonte: Acervo Digital da Casa Publicadora Brasileira 

 

Ao mostrar a capa da revista acima, o participante 1 observou:  

 

Olhando bem essa foto, você vê que o uniforme não tem nenhuma marca, 
também. Então não existia. Porque se ela existisse ela teria aparecido aí. Não 
há nenhuma identificação de logomarca no uniforme. (PARTICIPANTE 1).  

 

Ao ser questionado pelo pesquisador se as escolas possuíam uniforme, mesmo 

que fosse diferente uns dos outros, um entrevistado respondeu:  

“Nem todas tinham uniforme, algumas tinham só a camisetinha.... Umas tinham 

uma camisetinha e outras nem tinham nada”. (PARTICIPANTE 3).  

No cenário nacional, no ano de 1969, assumiu a diretoria do departamento de 

Ensino Fundamental do MEC (Ministério da Educação e Cultura), em Brasília, a 

professora Eurides Brito da Silva, integrante do grupo de trabalho que elaborou a lei 

5692, promulgada em 1971 que estabelecia novas diretrizes para o ensino no Brasil 

(SILVA, 1971, FGV CPDOC, 2009).  

Três entrevistados são unânimes ao destacar que a Lei 5.692 trouxe uma 

comoção para dentro da administração da Igreja Adventista, pois eram claros os riscos 

e a possibilidade de fechar uma boa parte das escolas existentes no início da década 

de setenta que não estavam de acordo com o que a legislação preconizava, além de 

ser muito trabalhoso adequar essas escolas às solicitações da lei promulgada em 

1971. (PARTICIPANTES 1, 2 e 3). Dessa forma, ocorreu uma crise aguda na rede 

educacional adventista de acordo com a percepção dos entrevistados:  
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Não tinha mão de obra qualificada: professores qualificados para ensinar 
Educação Física e Ciências. Não tínhamos terreno, não tínhamos prédios, 
não tinha quadra de Educação Física, não tinha um laboratório. Então, tudo 
conduzia para a ideia de que iriam acabar as Escolas Adventistas. 
(PARTICIPANTE 3). 

 

Outro entrevistado reforça que:  

 

Essa lei, realmente, deu um susto na obra [IASD]. Porque com a necessidade 
de transformar, digamos, escolas que eram apenas de 4 anos, para uma 
escola de oito anos, que era o principal da lei, causou assim um impacto muito 
forte. Porque muitas das nossas escolas, realmente, não tinham condições. 
(PARTICIPANTE 2). 

 

Do mesmo modo outro respondente declara:  

 

Era uma crise aguda. Em 1971 se todas as escolas com 4 anos tivessem que 
ser fechadas, sobraria só uma escola em toda a União Sul-Brasileira que era 
Curitiba. Sobraria uma na União Este, que era Duque de Caxias e sobraria o 
Grão-Pará. Só três escolas no Brasil que tinham quinta série em diante. Era 
uma situação crítica. Eu me lembro que houve lugares, principalmente no 
Nordeste que eles já fecharam antecipadamente. Com medo da reforma 
[educacional], então já fechou, antes de [a lei 5.692] entrar em vigor. 
(PARTICIPANTE 1). 

 

Em contraponto à visão da maioria dos entrevistados, um último dos sujeitos 

que assumiu na organização educacional adventista um cargo de gestor, em 1974, ou 

seja, após a implantação da lei, afirma:  

 

Quando entrei [a lei] já estava em vigor. Essa lei veio a calhar, porque, até 
então, praticamente, as Escolas Adventistas [eram] escolas de fundo... nós 
falávamos ‘de fundo de igreja’. Tinha uma sala, duas, três ou quatro, e aí para 
harmonizar, mesmo as escolas primárias, com o programa do governo, houve 
necessidade de se comprar muitos terrenos, porque o que havia, nessas 
igrejas, eram espaços muito pequenos. Nós compramos dezenas e dezenas 
de terrenos. Onde já havia escolas, poderiam ser ampliadas, onde não havia 
e havia alguma prioridade de abertura, eles foram adquiridos. Além disso, 
também ganhamos muitos terrenos das prefeituras. Vários terrenos de 
escolas hoje, terrenos bons, foram doações de prefeituras, até mesmo de 
algumas pessoas que tinham áreas, algumas doaram também, 
particularmente. (PARTICIPANTE 4). 

 

Com a promulgação da lei 5692/71, a trajetória organizacional da instituição 

educacional adventista foi abalada, pois as escolas não atendiam, minimamente, a 

nova legislação. Por isso poderiam encerrar suas atividades. Apenas três escolas 
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poderiam se manter dentro das determinações legais de imediato. Corroborando com 

o exposto pela maioria dos entrevistados, o departamental da área educacional da 

União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia (USB) ao registrar a 

comemoração do centenário da rede educacional no mundo, que naquele momento 

contava com 4.667 unidades escolares e cerca de 370.000 alunos, convoca os 

educadores para uma nova época no setor educacional. (SANTOS, 1972). 

Para ele, a nova lei colocou a instituição diante de “uma grave opção e um 

tremendo desafio” (SANTOS, 1972, p. 3), exigindo atitudes concretas em resposta à 

demanda da legislação de 1971 que exigia a transformação da escola primária de 4 

anos na escola fundamental de 8 anos. (SANTOS, 1972).  

A crise que se abateu na Educação Adventista de 1969 a 1973, teve como um 

dos fatores determinantes a legislação que implantou o Ensino Fundamental de 8 

anos. (BENEDICTO, 2001). 

Para Azevedo (2002) o novo sistema de ensino implantado no país, em 1971, 

exigia muito recurso financeiro e o apoio da liderança em todos os níveis eram 

necessários.  

A situação não era favorável, pois “não tinha dinheiro, não tinha recurso. Era 

um tremendo desafio para todo mundo. Era ou avança ou morre”. (PARTICIPANTE 

1). 

Conforme outro respondente, havia divergências no meio da liderança quanto 

às ações tomadas para enfrentar a crise: 

 

A dificuldade era sempre como manter as nossas escolas. Havia até uma 
certa oposição às chamadas porcentagens que os campos [Associações] 
tinham que dar para as instituições [escolas]. Mas isso, também foi 
fundamental, porque as subvenções que se tornaram regulares, depois que 
passou a haver uma certa regulamentação (de 6%), forçou as associações a 
contribuírem. (PARTICIPANTE 2).  

 

Apesar de uma certa resistência para repassar recursos, essa contribuição de 

6% da receita dos escritórios regionais (associações) para a manutenção do sistema 

educacional, passou a ser obrigatória por determinação superior.  

Entre os artigos da lei 5.692 que trouxeram preocupação à liderança da rede 

educacional privada estão os seguintes: 

1. Artigo 18 que determinava que “O ensino de 1º grau terá a duração de 

oito anos letivos” (BRASIL, 1971). 
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2. Artigo 30 que trata da formação acadêmica exigida dos professores para 

lecionar. (BRASIL, 1971). 

A percepção da liderança passou pelo olhar e análise do participante 1 que 

afirmou:  

 

Eu recebi do Participante 2, ainda antes da lei ser promulgada, os estudos 
iniciais, o resumo dos trabalhos, etc. que a professora Eurides Brito, naquele 
tempo estava lá no Ministério da Educação, passava para ele [Participante 2] 
e a partir desses dados eu tinha uma informação muito preciosa, vamos dizer 
assim, do que realmente seria aprovado e depois do que foi aprovado e eu 
me lembro que eu peguei esse material, eu fiz um resumo assim de umas 4 
páginas com o seguinte foco: O que vai implicar essa mudança? O que tem 
que ser feito? Que tipo de escola tem que surgir? Porque nem no governo 
havia escola... a escola era tudo de quatro anos, no Brasil inteiro. Ali [na Lei] 
você visualizava que tinha que ter oito séries, que tinha que ter tantas salas 
de aula, evidentemente, ter uma qualidade melhor, biblioteca, etc.  
(PARTICIPANTE 1). 

 

Muitas escolas foram fechadas em diversos lugares, antes mesmo que a lei 

fosse publicada. O argumento usado, pelos líderes que se anteciparam no 

encerramento das atividades de escolas adventistas, era que “a nova lei, não a 

deixaria existir” (AZEVEDO, 1973, p. 2,).  

Levantamento nos documentos da instituição revelam que em 1969 havia 341 

unidades escolares em todo o Brasil. Vale destacar que esse foi o maior número de 

unidades alcançado antes da promulgação da lei, ocorrida em 11 de agosto de 1971. 

Na Tabela 7, observa-se que no ano de 1969, foram matriculados 17.773 alunos que 

pode parecer muito, mas a média de alunos por escola, 52 por unidade, demonstra 

que as escolas eram pequenas. Os dados abaixo mostram que, entre 1969 e 1973, 

foram fechadas 101 escolas adventistas no país, restando em 1973, 240 unidades 

educacionais adventistas. (AZEVEDO, 2001). 

 

Tabela 7 – Escolas e alunos da educação adventista (1968 e 1974) 
Quantidade 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Escolas 335 341 321 296 268 240 279 

Alunos 17.577 17.773 18.392 16.231 16.373 19.146 22.904 

Média de 
alunos/escola 52 52 57 55 61 80 82 

Fonte: (Azevedo, 2002). 
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A lei entra em vigor em 1972, depois de ser sancionada em 1971. Contudo, 

percebe-se (Tabela 8) que de 1969 para 1970, foram fechadas 20 unidades e mais 25 

no ano seguinte. No primeiro ano de vigência da nova lei e no seguinte, foram extintas 

28 escolas em cada ano. Assim, de 1969 a 1973, 101 unidades da Educação 

Adventista foram fechadas no país.  

A lei 5.692 foi fundamental para o fortalecimento do sistema existente e sua 

transformação em uma rede educacional, pois o número de alunos começa a 

aumentar a partir de 1973. Ano que entrou para a história da organização como o ano 

de menor número de unidades, após a implantação da lei federal de 1971. Por outro 

lado, a média de alunos por escola, neste ano, é bem superior ao ano de 1969, quando 

a instituição atingiu o maior número de escolas de sua história, até então.  

A estrutura física era ponto crucial na manutenção das escolas existentes, pois 

a maioria possui apenas uma ou duas salas de aula, localizadas embaixo ou no fundo 

da igreja, fora do tamanho ideal, sem iluminação e sem ventilação adequadas. Santos 

(1973) acreditava que a nova lei forçaria a mudança dessas condições precárias, 

enquanto Azevedo (1974) registra que no ano de 1973 a instituição atingiu o fundo do 

poço, apesar de reconhecer que iniciara a recuperação, prevendo a retomada de 

crescimento.  

Ao descrever as escolas, um dos respondentes declara: 

 

As escolas eram escolinhas paroquiais, no fundo de igreja. Não tínhamos 
terreno, não tínhamos prédios, não tinha quadra de Educação Física, não 
tinha um laboratório. Com essa lei ou você se profissionalizava, tem uma 
escola bem organizada, ou fecharia. (PARTICIPANTE 3). 

 

Corroborando com o pensamento deste entrevistado, outro colaborador afirma 

que “as Escolas Adventistas, nós falávamos ‘de fundo de igreja’, tinham uma sala, 

duas, três ou quatro. O que havia, nessas igrejas, eram espaços muito pequenos”. 

(PARTICIPANTE 4). 

No período da promulgação da Lei 5.692, o Participante 1 na condição de 

assessor voluntário do Departamento de Educação das Escolas Adventistas em São 

Paulo participou de uma reunião para discutir as implicações da lei para a instituição. 

 

Como eu já tinha feito todo o estudo anterior [sobre a Lei 5.692] eu comecei 
a fazer perguntas e colocar as questões que estavam sendo solicitadas pelo 
governo. Por isso, o [líder do departamento] pediu que eu preparasse para 
uma reunião. Eu preparei esse material e apresentei nessa reunião. O projeto 
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que eu apresentei era um projeto um pouco detalhado. Era o Projeto São 
Paulo (Figura 5). Ali se fazia uma proposta para São Paulo. Foi feita uma 
análise então de cada cidade, número de habitantes e, também, o que nós 
tínhamos de escolas. (PARTICIPANTE 1). 

 

 

 
Figura 5 – Capa do Projeto São Paulo (1972) 

Fonte: Acervo do Participante 1 

 

Em junho de 1972, ou seja, menos de um ano após a promulgação da lei, 

aconteceu essa reunião, quando foi apresentado o estudo que analisava as cidades 

paulistas, relacionando população, membros de igreja e Escolas Adventistas 

existentes, com o objetivo de recuperar as unidades escolares dentro do estado de 

São Paulo, evitando que fossem fechadas. 

O projeto se baseava em dois critérios para o estabelecimento de escolas, 

diante da nova legislação, sendo o primeiro relacionado com a população, destacando 

as grandes cidades e bairros populosos das grandes cidades do estado de São Paulo. 

O segundo relacionava-se às igrejas acima de 100 membros, acreditando que essas 

deveriam ter uma unidade escolar. (AZEVEDO, 1972). 

Além dos dois parâmetros citados acima, o respondente esclarece: 

 

Nos estudos posteriores se acrescentavam outros elementos como, por 
exemplo, a parte econômico-financeira das cidades, se tinha indústria, se não 
tinha. Porque onde existem indústria, empresas e tal, as pessoas procuram o 
melhor para os seus filhos, então tem demanda para você ter uma escola 
particular. (PARTICIPANTE 1). 

 

A lei permitia um crescimento paulatino e sequencial com a abertura de uma 

nova série a cada ano, assim sobre a estratégia, o entrevistado afirma: 



44 
 

 

Todos precisavam salvar o máximo de escolas. A primeira coisa [a fazer] era 
o máximo de escolas começar a quinta série. Se, por exemplo, dava para 
construir mais uma sala ou duas, então nós deveríamos começar sempre 
uma série por vez e nós deveríamos começar sempre uma série por vez.... 
Se você já tinha um maior, você já podia projetar alguma coisa mais. Foi feito 
um esforço fora do comum focado na abertura da 5ª série para salvar a 
escola. (PARTICIPANTE 1). 

 

Após a reunião de apresentação das medidas para a Educação Adventista no 

estado de São Paulo, o respondente lembra: 

 

Aconteceu uma situação até curiosa: Quando eu saí da reunião e foi, então, 
definido que uma comissão de cinco membros, eu seria o Secretário, em 
outras palavras, eu teria de escrever. Seria feito um projeto para o Brasil. Aí 
eu comecei a fazer esse estudo. Fui coletando informações e esse material 
ficou pronto para ser impresso, lá no meio do primeiro semestre de 73.... Só 
que aconteceu uma coisa inesperada! No fim de março, eu fui chamado 
[nomeado] para a União [USB], que foi uma surpresa para mim e para todo 
mundo! Depois eu descobri que ninguém queria ir, pegar esse cargo, porque 
eles falavam: ‘vai ser o coveiro, vai enterrar todo o sistema, porque o que vai 
sobrar, vai ser uma meia dúzia de escolas e vai ficar marcado por isso’. Então, 
no dia primeiro de abril, olha o dia: primeiro de abril de 1973, eu comecei a 
trabalhar na União. (PARTICIPANTE 1). 

 

Ele foi escolhido para a comissão, ficando responsável para coletar os dados 

de todas as regiões brasileiras e preparar esse projeto, devido ao seu conhecimento 

adquirido sobre o assunto. Meses depois, apesar de ser bem jovem foi conduzido a 

um posto de alta responsabilidade, Diretor do Departamento de Educação da USB, 

porque ninguém queria aceitar este cargo. 

Uma das medidas para enfrentar a crise e investir nas unidades escolares, após 

a promulgação da Lei 5.692/71, foi criar o Fundo de Educação, para dar suporte 

financeiro ao sistema. Consistia na contribuição compulsória de cada escola e cada 

região administrativa para um fundo comum, administrado pela USB. Essa medida 

trouxe aborrecimentos e oposição, com luta o problema era conseguir recursos e 

vencer a inflação. Em 19 de setembro de 1973 o fundo foi oficialmente votado, sob o 

sugestivo nome de Banco de Educação. No ano de 1974 marca o princípio da 

operação do fundo. Contudo, ainda em 1976, se buscava o convencimento de líderes, 

mostrando a importância e os benefícios que tal medida traria. A despeito disso, o 

plano foi implementado, começando a operar de forma regular e disciplinado, em 
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1977. Funciona até hoje, pois se provou viável e contribuiu para o fortalecimento da 

rede. (AZEVEDO, 2001). 

Um outro entrevistado rememora que nesse período:  

 

Ganhamos muitos terrenos das prefeituras..., até mesmo de algumas 
pessoas, que tinham áreas, doaram também, particularmente. Com isso 
depois houve a construção e uma escola primária nossa que, normalmente, 
ia até quarta série, teria que, em um prazo, razoavelmente, curto, implantar 
até a oitava. (PARTICIPANTE 4). 

  

Para atender a legislação na questão da estrutura física, foram incorporados 

terrenos e salas foram construídas, conforme os recursos, objetivando oferecer as oito 

séries exigidas. 

O resultado foi que “houve um esforço muito grande. Muitas escolas pequenas 

se aprimoraram e foram construídas boas escolas”. (PARTICIPANTE 2). 

Outro ponto problemático para a rede educacional privada era a necessidade 

de professores qualificados para atender a nova demanda, isto é, para ministrar as 

aulas nos últimos quatro anos do Ensino Fundamental que a nova legislação exigia. 

Um dos respondentes ao ser questionado sobre as dificuldades que a lei 5.692 

impunha em relação a contratação de professores habilitados destacou: 

 

Na questão de pessoal, a situação era calamitosa! Não havia formação de 
professores em nenhuma das áreas [nas faculdades adventistas]! Não havia 
nenhuma licenciatura! Então nós dependíamos de escolas do governo e 
particulares, na formação de profissionais habilitados, de acordo com o 
exigido. (PARTICIPANTE 1). 

 

Com o objetivo de suprir essa carência:  

 

Foi feito um plano de bolsa de estudo, específico, com o apoio da igreja, para 
a formação de professores. Isso foi vital para você poder implantar o sistema”. 
Nós [também] usamos a estratégia de usar os que já estavam só nos anos 
iniciais. Naquele tempo, podia fazer. Ele entrou [na faculdade], no ano 
seguinte, já era permitido, ele podia começar a dar aula. (PARTICIPANTE 1). 

 

Uma ação cooperou para superar a falta de professores habilitados: 

 

Outra coisa que eu fiz, em São Paulo, nessas reuniões que a gente tinha com 
os universitários, a gente preenchia as fichas de todo mundo que estivesse 
estudando. E com isso foi feito um cadastro enorme de gente que estava 
iniciando os estudos nas diferentes áreas. É claro que era em todas as áreas, 
mas vamos dizer assim, um terço, quem sabe, podia ser nas licenciaturas. E 
com isso eu tinha informação, exatamente do nome da pessoa, local em que 
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ela estava, qual a área que ela estava fazendo. Então, nós fomos recrutando 
todo esse pessoal, de uma maneira eficiente, porque você tinha a informação 
na mão. (PARTICIPANTE 1). 

 

Além disso, uma outra fonte de pessoal, eram os formandos do ensino médio: 

 

Quando eu estava no IAE eu acompanhava todas as turmas que saiam e iam 
prestar vestibular, eu acompanhava todos os que passavam nos vestibulares. 
Eu publicava isso: o nome de cada um e qual faculdade que ele havia entrado 
e em que lugar. Era mais um acervo de informação vital, para uma situação 
de crise, necessitando de tanta gente com nível universitário. Mas também 
haviam profissionais, já formados que estavam espalhados pelas igrejas” que 
foram arregimentados para serem professores nas Escolas Adventistas de 
São Paulo. (PARTICIPANTE 1). 

 

Entre esses, estava um formando do IAE, que ingressara na FEFISA 

(Faculdades Integradas de Santo André): 

 

Fui procurado para dar aula, logo no começo da faculdade. Quando já estava 
no segundo semestre do primeiro ano da faculdade [1973], já fui solicitado 
para dar uma colaboração na escola, com a aula de Educação Física. 
(PARTICIPANTE 3).  

 

Tendo atuado em escolas da região do ABC e de São Paulo, logo percebeu a 

falta de uniforme: 

 

Eu comecei a deixar as escolas que eu dava aula, todas iguais. E num 
determinado instante eu resolvi enfrentar essa ideia de criar um padrão de 
uniforme para a Escola Adventista no Brasil. Comecei isso e aí continuei esse 
processo e em seguida pedi para me retirar, para poder executar esse sonho 
de deixar as Escolas Adventistas uniformizadas no Brasil inteiro.... Esse foi 
um processo longo! Para executar esse processo acho que levamos aí mais 
ou menos uns 14 anos, para conseguir fazer isso. (PARTICIPANTE 3). 

 

A base desse pensamento coadunava-se com as ideias de outro dos 

entrevistados.  

 

O Mestrado em Comunicação me empurrou ainda mais para a questão da 
importância da presença de uma marca, de um logo, e uma constante 
promoção, dentro de uma visão moderna de comunicação. Tinha que ter, no 
mínimo, uma identificação: a logomarca e um uniforme igual! Se não, como é 
que você vai promover, se cada escola é diferente da outra? Então, isso [a 
padronização] chamava atenção. (PARTICIPANTE 1). 
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 De acordo com o respondente, (Figura 6) “algumas escolas, naquele tempo, 

usavam [as letras iniciais de Escola Adventista] EA, mas não era institucional”. 

(PARTICIPANTE 1). 

 

 

Figura 6 – Uniforme com a logomarca "EA" (1972) 
Fonte: Centro de Pesquisa Ellen White, UNASP-EC 

 

A mesma logomarca, do uniforme acima, com as letras “EA”, aparece na capa 

do boletim informativo oficial do Departamento de Educação da USB da IASD, em 

1972 (Figura 7). Era comum o uso das 2 letras “EA”, mas não havia um padrão e era 

usada em diferentes formas. 

 

Pelo menos, a partir do início da década de 70, esse ‘EA’ era usado. Pode 
ser que ele tenha sido usado antes. Eu não estou dizendo que não usou 
antes, mas era só o ‘EA’. Algumas usavam essas duas letras, não só na forma 
como está aqui, mas adaptada. (PARTICIPANTE 1). 
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Figura 7 – Boletim informativo escola modelo (1972) 
Fonte: Centro de Pesquisa Ellen White, UNASP-EC 

 

Em 1973, quando o Departamento de Educação da UCB passou a estar sob 

nova direção, o Boletim Oficial “Escola Modelo” (Figura 8) voltou a ser impresso, mas 

sem a logomarca anterior. (AZEVEDO, 1973).  

 

Figura 8 – Boletim sem logomarca (1973) 
Fonte: Centro de Pesquisa Ellen White, UNASP-EC 

 

Um dos entrevistados explica, ao mostrar uma foto (Figura 9) de seu tempo de 

professor: 

 

Aqui por exemplo, tem uma... foto que é do Capão Redondo. Era branco e 
azul marinho, a calça, o ‘shorts’, a bermuda, tudo era azul marinho e a 
camiseta branca com a gola azul marinho. E o tênis era branco com meia 
branca, com dois frisos azuis. E naquela época o logo era Escola Adventista 
Capão Redondo. Um logo próprio do colégio. Tinha um ‘CR’ Capão Redondo: 
Escola Adventista Capão Redondo. Ainda não tinha uma logomarca padrão. 
(PARTICIPANTE 3). 
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Figura 9 – Uniforme de educação física do Capão Redondo (1973) 
Fonte: Arquivos pessoais do Participante 3 

 

Na Figura 10, do acervo pessoal do entrevistado pode ser visto um tipo de 

uniforme usado, na década de 70:  

 

Essa foto é do Colégio Adventista de Santo André, quando não tinha nenhum 
padrão, utilizando uma logomarca própria da escola. Era um uniforme vinho, 
shorts vinho com viés branco e a camiseta branca, com a gola vinho. 
(PARTICIPANTE 3). 

 

 

 

Figura 10 – Uniforme de educação física do Santo André (1973) 
Fonte: Arquivos pessoais do Participante 3 

 

Oficialmente a logomarca, que deu origem ao logo atual, foi: 

 



50 
 

Criada pelo arquiteto Clicio [Ribas Pereira], que também era um designer de 
marca. Ele desenvolveu várias ideias, algumas hipóteses de marca e... 
exatamente como é que seria a logomarca [escolhida] (figura 11) por 
departamentais e os diretores de escolas e colégios. (PARTICIPANTE 4). 

 

 

Figura 11 – Primeira logomarca oficial institucional (1974) 
Fonte: Azevedo (2000) 

 

Foi utilizado pela primeira vez, no início de 1974, em uma região administrativa 

do Brasil, denominada USB (União Sul Brasileira), que era o escritório regional das 

Escolas Adventistas para os estados do Sul, do Centro-Oeste e São Paulo, onde 

estava localizada a sua sede. Este logo perdurou até 1987, mas as mãos, a Bíblia e a 

chama permanecem presentes na logomarca atual. (AZEVEDO 2000). 

Nesse mesmo ano, 1974, a nova logomarca, contendo as mãos, livro aberto e 

a chama, aparece em documentos oficiais da rede educacional privada, como o papel 

timbrado da USB, visto na Figura 12, bem como em boletins informativos.  

 

 

Figura 12 – Papel timbrado com a nova logomarca (1974) 
Fonte: Arquivos pessoais do Participante 1 

 

A logomarca que aparece no boletim da Figura 13, com as letras EA de Escola 

Adventista, foi usada por alguns anos, de forma esporádica, em alguns uniformes, 
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informativos e nas campanhas de matrículas e de arrecadação de fundos. (AZEVEDO, 

2000). 

De acordo com um dos respondentes, o participante 1:  

 

Lançou um cofrinho, uma latinha para todas as escolas fazer um Fundo de 
Educação na escola. Então, todas as escolas da época tinham aquela latinha 
e os alunos iam lá enchendo de moedinhas. Aquilo ajuntando para comprar 
escola, para fazer uma sala de aula, fazer uma quadra de esporte.... A marca 
‘EA’ foi usada por muito tempo. (PARTICIPANTE 3). 

 

 

 

Figura 13 – Boletim da educação com a logomarca e as letras “EA” (1977) 
Fonte: Centro de Pesquisa Ellen White, UNASP-EC 

 

A seguir, na Figura 14, o logo aparece em um Boletim Informativo da UCB, 

também de 1977, contudo sem as letras EA, de fundo. Afinal ainda não havia 

normatização sobre o uso da logomarca. Dentro da DSA, isso ocorreu apenas no ano 

2000, com a oficialização da logomarca e a criação de um manual de uso da 

logomarca. 
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Figura 14 – Boletim informativo sem as letras “EA” (1977) 
Fonte: Arquivos pessoais do Participante 1 

O primeiro uniforme a ser adotado, oficialmente na rede de ensino adventista, 

para a União Sul Brasileira, foi definido no ano de 1979, em uma reunião de líderes 

educacionais do Brasil, em Itapema, Santa Catarina. O entrevistado revela como foi a 

escolha das cores: 

 

Votaram lá para que fosse marrom e bege [Figura 15], porque a terra no 
Paraná era muito vermelha, o interior de São Paulo, o Rio Grande do Sul 
[também], então dificultaria mais a questão do aparecimento de sujeira. Se 
fosse um branco, em seguida ia ficar meio begezinho aparecendo tudo sujo. 
Então, ali surgiu o primeiro uniforme padrão das Escolas Adventistas na 
União Sul. (PARTICIPANTE 3). 

 

 

 

Figura 15 – Primeiro uniforme padrão adotado (1979) 
Fonte: Arquivos pessoais do Participante 1 
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O trabalho para a adoção de um uniforme nas outras regiões brasileiras, 

ocorreu entre 1979 e 1980, para isso um dos respondentes diz que esteve: 

 

Sempre puxando do lado da Escola Adventista, em termos da padronização 
nacional. Visitando o Brasil, indo para o sul, para o norte, leste, oeste, 
contatando todo mundo, fazendo aquela rede de comunicação, com todo 
mundo, com o objetivo de fazer esse padrão. (PARTICIPANTE 3). 

 

Diante do exposto acima, outro respondente confirma: 

 

O Participante 3, se destacou, porque ele era uma pessoa, assim, muito 
eficiente no trabalho. Ele começou a se envolver, porque ele começou a 
perceber também, o que a gente já percebia, que era essa questão de 
uniforme. Ele dava aula em várias escolas e cada escola tinha um uniforme. 
Surgiu a ideia, então, de ter um uniforme igual e integrar nisso também, o 
logo, para ter um padrão. E esse padrão não começou assim direto, foi 
paulatino a implantação. (PARTICIPANTE 1). 

 

Antes de prosseguir com a sequência cronológica, destaca-se, em 1978, a 

criação, por Élcio Deslandes, da bandeira da rede educacional privada, visualizada na 

Figura 16 e 18. Conforme a descrição e significado apresentados a seguir na Figura 

17, em anotações feitas à mão, aparece parte da letra “A”, em alusão ao nome 

“Adventista”. Sendo que a metade da letra, remete à ideia de movimento e 

desenvolvimento. Além disso, traz à lembrança a cruz, símbolo do cristianismo. 

(AZEVEDO, 1978; 2000).  

 

 

Figura 16 – Bandeira da educação adventista (1978) 
Fonte: Azevedo (2000) 
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Figura 17 – Explicação sobre a bandeira da educação adventista 
Fonte: Arquivos pessoais do Participante 1 

 

A bandeira também possuía simbolismo em suas cores. O vermelho remete ao 

sacrifício de Jesus Cristo, o ouro representa a glória que se espera por meio de uma 

educação integral. As cores azul e branca são as cores características da educação. 

A pureza cristã está representada pela cruz branca. (AZEVEDO, 1978; 2000). 

 

 

Figura 18 – Bandeira da Educação Adventista carregada 
Fonte: Azevedo (2000) 
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Devido à ausência de normas, numa mesma peça publicitária ou em 

informativos, poderiam aparecer dois logos sendo apresentados, simultaneamente, 

como no Calendário de 1979, observado na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Logomarca na frente do calendário e no verso as letras “EA” 
Fonte: Arquivos pessoais do Participante 1 

 

Em 1987, na recém-formada região administrativa, denominada União Central 

Brasileira da IASD (UCB) que envolvia a região Centro-Oeste e o estado de S. Paulo, 

a logomarca foi reestilizada com o acréscimo da frase: “ESCOLA ADVENTISTA, 

EDUCAÇÃO INTEGRAL”, conforme Figura 20. Este logo passou a ser utilizado no 

novo uniforme, azul e cinza que passara a ser produzido no ano anterior, 1986. A 

expressão anexada ao logo, tornou-se um slogan, especialmente no período de 

captação de alunos e em campanhas de arrecadação de recursos. (AZEVEDO, 2000) 

 Ao tratar desse período um respondente diz: 

 

Quando eu comecei a ideia de padronizar esses uniformes, eu tinha assim 
uma ideia que a Escola Adventista iria crescer. Pela filosofia dela, pela base, 
seria grande no Brasil. E todas [identificadas] com a mesma imagem, Escola 
Adventista uma marca padrão no Brasil inteiro. E a logomarca tinha que fazer 
parte disso. E nós [colocamos] a logomarca ‘Escola Adventista, Educação 
Integral’ juntamente com uniforme. E quando isso foi acontecendo, ao longo 
do tempo, os gestores de todas as sedes administrativas da igreja no Brasil, 
na área da educação, foram também, ficando de olho nisso e gostando disso. 
E tudo isso foi contribuindo para consolidar essa logomarca. (PARTICIPANTE 
3). 
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Figura 20 – Logomarca usada nas escolas e uniformes (1987) 
Fonte: Azevedo (2000) 

 

Contudo, a própria UCB, utilizava a logomarca vigente com alterações, como 

se observa na Figura 21, confirmado por Azevedo (2000) ao afirmar que a União 

apresenta em seu Boletim de Informações do Departamento de Educação um logo 

alterado. Destaca-se que ainda não havia uma normatização nacional sobre o uso da 

logomarca. 

 

 

Figura 21 – Logomarca modificada na UCB (1987) 
Fonte: Manual Azevedo (2000) 

 

Em 1989, a bandeira que havia sido adotada, em 1978, em toda a região 

administrativa da USB, foi substituída por uma nova bandeira, originária da UEB 

(União Este Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia), acrescida da logomarca 

que havia sido adotada no ano anterior, conforme Figura 22. Sendo oficializada para 

todo o território nacional, esta bandeira foi espalhada em todo o território da DSA, 

tendo sido adotada massivamente, a partir da década de 90. (AZEVEDO, 2000). 
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Figura 22 – Nova bandeira da educação adventista (1989) 
Fonte: Azevedo (2000) 

 

Em 1991 a sede sul-americana da rede educacional tornou oficial a logomarca 

para todos os países sob sua jurisdição, de acordo com a Figura 23, sendo adotado 

pouco a pouco pelas nações vizinhas, permanecendo como a marca oficial da 

instituição até 1999. Contudo, não foi incluído nesta determinação a frase em volta do 

logo “Escola Adventista Educação Integral” que era usada na UCB e fora incluída no 

uniforme. (AZEVEDO, 2000).  

 

 

Figura 23 – Logomarca oficializada para toda DSA (1991) 
Fonte: Azevedo (2000) 

 

A logomarca criada em 1974, atualizada em 1987 e adotada para toda a DSA, 

foi utilizada até 1999. Em 1996, a IASD adota uma logomarca mundial, fornecendo 

uma identidade única para a igreja. Assim, começou a análise para fundir a logomarca 

da rede educacional privada com a logomarca da IASD, melhorando a identidade 
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visual. A partir de 1997 foram analisadas várias opções, até chegar na proposta que 

foi votada no ano 2000 na DSA, conforme aparece na Figura 24. Apesar da 

modernização, seguindo a nova logomarca mundial da IASD a marca da rede 

educacional privada ficou bem próxima da criada em 1974. Foram acrescentados a 

cruz e um globo implícito, mantendo as mãos, a Bíblia aberta e a chama. A inovação 

na logomarca reforçou a ideia e foi dado ênfase a enxergar o sistema como amplo, 

integrado e único. (AZEVEDO, 2000; 2002). 

 

Figura 24 – Atualização da logomarca (2000) 
Fonte: Azevedo (2000) 

 

Em 2000, com a renovação do logo da IASD, criou-se um Manual para o uso 

da logomarca da rede educacional privada com todas as especificações técnicas 

necessárias, padronizando a marca para a América do Sul. Entre os objetivos 

apresentados no Manual (Figura 25), destaca-se a intenção de dar unidade à rede 

educacional privada nos oito países que compõe a Divisão Sul-Americana. Conforme 

Azevedo (2000, p. 6), o Manual tem orientações práticas “para uma clara identificação 

de todo o sistema educacional”. 

 

 

Figura 25 – Manual da logomarca da educação adventista (2000) 
Fonte: Azevedo (2000) 
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Com a atualização da logomarca, devido a alteração na logomarca da IASD, a 

bandeira (Figura 26) também sofreu mudança. (AZEVEDO, 2000). 

 

 

Figura 26 – Atualização da bandeira (2000) 
Fonte: Manual Azevedo (2000) 

 

A bandeira atual também tem o seu simbolismo, assim como a primeira 

bandeira, conforme Azevedo (2000) explica: 

1) O triângulo é símbolo da educação integral que visa o desenvolvimento do 

indivíduo, física, mental e espiritualmente. 

2) A cor azul turquesa é a cor da educação adventista aplicada a nível terrenal. 

3) A cor azul celeste simboliza a escola celeste. 

A parte branca da bandeira representa o Caminho em que a criança é ensinada 

a andar. 

Em 2016, a rede educacional Adventista no Brasil completou 120 anos. Além 

das comemorações e campanha publicitária realizadas em todo o território nacional, 

a logomarca recebeu uma faixa comemorativa (Figura 27) referente a este evento 

histórico: 
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Figura 27 – Logomarca comemorativa de 120 anos (2016) 
Fonte: CPB (2017) 

 

A sede mundial da mantenedora, em 2017, fez pequena atualização na 

logomarca da instituição, inclusive adotando uma fonte criada especificamente para a 

IASD. Sendo assim, a marca da rede educacional privada na América do Sul sofreu 

mudança também – que pode ser vista na Figura 28 - alterando a fonte utilizada. 

 

Figura 28 – Logomarca atual com alteração na fonte (2017) 
Fonte: CPB (2017) 
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A seguir no Quadro 8, é apresentado, resumidamente, o desenrolar da 

identidade da rede educacional privada, percebida no decorrer desta investigação. 

Começando com a possível imagem que inspirou o idealizador da primeira logomarca 

padrão dessa rede de ensino, repassando por algumas logomarcas até chegar à 

logomarca atual, utilizada em todas as instituições educacionais da rede no Brasil e, 

também, em toda a América do Sul, dentro da jurisdição da Divisão Sul Americana. 

 

Quadro 8 – Logomarcas da educação adventista 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 
 

A seguir a logomarca é explicitada (Quadro 9) de acordo com o estabelecido 

no manual elaborado pelo Departamento de Educação da DSA. 

1) O Livro aberto, é símbolo da Bíblia que se constitui o fundamento bíblico 

da rede educacional adventista. O fato de o livro estar aberto sugestiona que a Bíblia 

é completamente aceita como a Palavra de Deus. (AZEVEDO, 2000).  

2) A Chama, representa o Espírito Santo, aquele que orienta e ensina. As 

três linhas representam o desenvolvimento integral do aluno, em seus três aspectos: 
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físico, mental e espiritual. Por outro lado, as linhas circundam um globo (implícito) 

demostrando que a Educação Adventista tem abrangência mundial. Também, 

significando a missão da instituição de partilhar o evangelho ao mundo. (AZEVEDO, 

2000). 

3) A Cruz, simboliza a Salvação. Sendo que sua posição no desenho 

destaca que a morte de Jesus é o centro da fé e do sistema de ensino adventista. 

(AZEVEDO, 2000). 

4) As Mãos, constituem o símbolo da proteção de Deus, mantendo o mundo 

e cuidando dos educadores e dos alunos. Além disso, representam o cuidado que os 

professores demonstram pelos estudantes. (AZEVEDO, 2000). 

5) As Linhas do topo do desenho sugerem um movimento para o alto, 

representando a ressurreição e ascensão de Jesus para o Céu, além de representar 

a esperança no Seu retorno para resgatar o ser humano, conduzindo-o para a escola 

celestial. (AZEVEDO, 2000). 

Vale salientar que as duas letras “A” maiúsculas, que iniciam e terminam a 

palavra AdventistA, simbolizam “A” de adventista, “A” de alfabeto que remete ao 

ensino e “A” que é a nota máxima, equivalente à nota 10. (AZEVEDO, 2000). 

 

Quadro 9 – Explicação da logomarca 

N⁰ Desenho Simbolismo Comentário 
1 Livro Aberto Bíblia Aceitação total da Palavra de Deus 

2 
Chama Espírito Santo Aquele que orienta e ensina 
Três linhas Desenvolvimento integral Aspectos: físico, mental e espiritual 
Globo implícito Abrangência mundial Missão de pregar o evangelho 

3 Cruz Salvação em Cristo Tema central da educação adventista 

4 Mãos Proteção de Deus Cuidado dos educadores para com os 
alunos 

5 Linhas do topo Ressurreição e ascensão Esperança na Segunda Vinda de Cristo 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

Na figura 29, é possível visualizar cada elemento que compõe a logomarca da 

educação adventista de forma indicativa. 
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Figura 29 – Logomarca e seus elementos 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

A seguir observa-se na Figura 30, um resumo da linha do tempo relativo ao 

desenvolvimento da marca da Educação Adventista: 

 

Figura 30 – Linha do tempo do desenvolvimento da logomarca 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo pesquisador 

 

LINHAS DO TOPO 

CRUZ 

LIVRO 

MÃOS 

CHAMA 

GLOBO 

IMPLÍCITO 



64 
 

Desse modo, a logomarca da instituição criada em 1974 e adotada em apenas 

uma região administrativa, atualmente está renovada, sendo adotada em todo o 

território nacional.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os objetivos desta pesquisa, conclui-se que o surgimento e 

desenvolvimento da logomarca da Educação Adventista se deu após a lei 5.692 

promulgada em 1971. A lei, com pretensões hegemônicas, foi crucial para o despertar 

da IASD e suas instituições de ensino partindo para um novo modelo. Acredita-se que 

a lei 5.692 não foi a única responsável pela mudança no cenário da Educação 

Adventista e suas instituições. Contudo, pode ter sido um dos fatores preponderantes 

para a mudança da mentalidade da liderança da IASD no Brasil nesta época. De modo 

que foi motivadora na busca de ações concretas, diante dos desafios impostos pela 

legislação educacional de 1971.  

Uma das normas desta lei foi o Ensino Fundamental de oito anos, o que 

influenciou os líderes da instituição a tomaram decisões que contribuíram para o 

desenvolvimento da Educação Adventista que culminou em uma série de mudanças 

que transformaram a rede educacional, alterando as pequenas escolas localizadas 

em fundo de igrejas  com locais apropriados e melhorias em sua estrutura física, 

investimento em recursos humanos com a contratação de profissionais habilitados,  e 

criação de uma identidade unificada tornando visíveis os valores defendidos pela 

organização no uniforme, bandeira e material gráfico e publicitário. 

Na base da criação da marca estava a importância de comunicar à sociedade 

os valores defendidos pela instituição estampados em uma logomarca. Afinal, a 

uniformização, ou padronização e uma logomarca distintiva forneciam alicerces para 

o estabelecimento de um empreendimento sólido, que como se vê, na 

contemporaneidade, a Educação Adventista figura entre as maiores instituições 

educacionais privada no Brasil.  

Embora se trate o desenvolvimento da rede adventista de ensino como um 

empreendimento que apresentou resultados expressivos após a promulgação da lei 

5.692, não se deve apontar para uma única causa de desenvolvimento ligado ao êxito. 

Afinal, mesmo a própria criação de uma logomarca, esboça o anseio de comunicar-se 

com o mercado, ampliando os horizontes da educação adventista. Além de que, com 

planejamento, projetos, motivação e determinação há de se destacar que a liderança 

foi essencial para o crescimento exponencial deste grupo, e para superação das 

dificuldades que se alinhavam com a proposta da legislação outrora citada. Os líderes 

da organização educacional adventista evitaram o fechamento de escolas que seriam 
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fechadas devido a inadequação em relação a nova lei em vigor. Além disso, 

expandiram o sistema criando uma rede de ensino sólida. 

Assim, como a marca representa um valor intangível, as pessoas estão entre 

os principais ativos intangíveis de uma empresa, conforme Aaker (2015). Assim 

destaca-se como aspecto importante no desenvolvimento da marca o tempo de 

serviços prestados na instituição pelos três gestores envolvidos, que foi em média de 

40 anos cada um, conforme visto no quadro 6. Foram líderes que permaneceram por 

um longo período na instituição, acompanhando todo o processo de desenvolvimento 

da marca e a unificação e solidificação da rede. Estes gestores eram afinados com a 

filosofia da Educação Adventista, observando-se a importância desta filosofia na 

vivência dos entrevistados presente ainda hoje, em suas narrativas. Assim 

conseguiram conhecer o mercado, identificar as aspirações da instituição para o 

futuro, definir as principais características da visão da marca com uma ideia central 

expressando a sua essência, conforme o que Aaker (2015) propõe como sendo os 

critérios necessários para o desenvolvimento de uma marca. 

Uma outra questão que pode ser vista em favor da hipótese colocada neste 

trabalho foi o crescimento expressivo do número de alunos, após as medidas 

reacionárias à Lei 5.692/71. Apesar do número de unidades escolares não ter se 

alterado significativamente, já que em 1969 existiam 341 unidades/escolas, com 

17.773, e, comparativamente, na atualidade a referida rede educacional figura com 

cerca de 227 mil alunos em 447 unidades, o número de alunos foi demasiadamente 

alterado. Comparando a média de alunos por escola em 1969, que era de 52, com a 

média atual que passa de 500. Observa-se que houve um aumento de 31% no número 

de escolas nacionais, enquanto o número de alunos da instituição em todo o Brasil 

cresceu 1.335% entre 1969 e 2017.  

O uniforme padrão foi um instrumento fundamental para disseminação da 

logomarca. A confluência de pensamento, entre o participante1 e o participante 3, e 

alinhamento com a filosofia da instituição foram, notadamente importantes para a 

consolidação da identidade expressa pela logomarca. A logomarca e o uniforme se 

tornaram essenciais para a continuidade e fortalecimento da rede educacional 

adventista.  

Diante do exposto neste estudo, ao longo do tempo, houve mudanças na 

logomarca, agregando elementos a ela, contudo os valores propostos na missão e na 

visão institucional permaneceram, ampliando seu significado. 
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Entende-se que uma das limitações da pesquisa é a subjetividade dos 

participantes, da interação entre o pesquisador e os pesquisados e da interpretação 

dos dados. O que foi percebido na limitação ao identificar e sistematizar as 

informações mais relevantes nos relatos dos entrevistados que contribuíssem para 

atender os objetivos deste trabalho.  

Futuras pesquisas poderão ser realizadas com gestores, professores e outros 

servidores com o objetivo de investigar o olhar deles sobre a logomarca e sua 

importância. Nesta direção, Aaker (2015) afirma que quando a visão da marca é clara, 

os envolvidos na empresa tendem a ser mais motivados, compreendem melhor os 

programas alinhados a essa visão, são inspirados em busca de inovação, partilham 

os valores da marca com terceiros, sentem-se mais realizados em seu trabalho, 

contribuindo para o progresso da organização. Outra sugestão de pesquisa está em 

investigar a percepção dos pais e alunos sobre os valores da logomarca que a 

instituição espera transmitir.  

Como Lima (2016) afirma, a marca vai além do logotipo ou do desenho que 

identifica uma empresa, comparando a marca a uma religião, pois ela tem templo e 

fiéis, missão e engajamento. Um outro estudo poderia analisar a influência da 

logomarca de instituições educacionais no engajamento de seus servidores em 

relação à sua missão. 

A expectativa desse estudo foi contribuir para a pesquisa na área da gestão 

educacional, na temática investigada, por considerar a escassez de publicação de 

trabalhos sobre logomarca de instituições educacionais, além de contribuir com a 

instituição investigada ao registrar o processo de desenvolvimento de sua logomarca. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Parecer consubstanciado do comitê de ética 
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Anexo B – Roteiro de entrevista 

Características do Entrevistado 

1. Formação Acadêmica 
2. Área de atuação 
3. Período trabalhado 
4. Relacionamento com a instituição: 

(   ) Servidor 
(   ) Parceiro comercial 
(   ) Outro: ...... 
 

Conhecimento sobre a construção da história 

5. Relate sua experiência com o desenvolvimento da história da Educação 
Adventista, a partir da lei 5692/71; 

6. Dificuldades e ações para superar as dificuldades após a lei. 

Conhecimento sobre a marca  

7. Descreva fatos importantes que contribuíram para o processo de construção 
da logomarca da Educação Adventista; 

8. Relate os significados originais da logomarca 
9. Recordações de desafios encontrados no processo de criação e implantação 

da marca a nível nacional; 
10. Tem conhecimento de registros, fotos ou outros documentos relativos à 

construção da marca? 
11. Tem alguma contribuição a mais?  
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Anexo C – Transcrição da entrevista do participante 1 

Heber: Estou lhe mostrando aqui a Capa de Revista Adventista de 1966 que 

me parece ser uma inspiração ou uma motivação até, para o logo como ele é hoje. O 

senhor acha que isso é possível? 

Participante 1: Eu acho que isso é possível. E olhando bem essa foto, você vê 

que o uniforme não tem nenhuma marca, também. Então não existia, né. Porque se 

ela existisse ela teria aparecido aí.  

H: Não há nenhuma identificação de logomarca. 

P1: Não há nenhuma identificação de logomarca no uniforme. 

H: O senhor disse que cada ano a Revista Adventista fazia uma publicação 

específica (especial) para a educação? 

P1: Sim. É. Nesse período realmente ocorria um número, não vou dizer que 

todos os artigos eram sobre Educação, mas o destaque era Educação. Então a 

Revista Adventista reservava no segundo semestre eu creio um número especial 

dedicado a educação. 

H: Nessa publicação de 1972 do boletim Escola Modelo aparece uma 

logomarca que talvez seja das mais antigas que existe inclusive em uniforme, uma 

foto do uniforme que eu lhe mostro em seguida (*) com o EA no círculo. O senhor 

pode dizer alguma coisa sobre? 

P1: Nessa revista Escola Modelo de 1972 eu não estava no União (USB) ainda. 

Era o pastor Floriano. E realmente esse EA (Escola Adventista) é ele apareceu nessa 

publicação e algumas escolas, se eu me recordo, naquele tempo, usavam esse EA, 

mas não era, vamos dizer assim: não era institucional. Algumas usavam essas duas 

letras, não só na forma como está aqui, mas adaptada. 

H: Falando com o Participante 1 sobre o boletim informativo da União Sul 

Brasileira, datada de 71. Quem era o autor? 

P1: Era o Prof. Waldemar Groschel, depois ele foi aos Estados Unidos, deixou 

o posto, ele sofreu até um assalto, foi baleado em São Paulo, aí foi para os Estados 

Unidos. É e aqui você vê o [logo] EA, que já existia, nessa revista. Pode ser que em 

números anteriores, que eu não tenho, apareça antes o EA. 
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H: Aí o próximo número que nós temos aqui é o de 72 já com a liderança do 

pastor Floriano 

P1: Pastor Floriano Xavier dos Santos 

H: Pastor Floriano Xavier dos Santos 

P1: Então, nesse boletim que apareceu, que está o número 1, então deve ser 

o primeiro que Ele publicou. 

H: O primeiro desse ano, também. 

P1: Desse ano. Então, ele foi entrevistado, inclusive, nessa ocasião e o EA 

aparece novamente. 

H: Aqui tem uma foto que eu não sei precisar a data com esse logo semelhante 

ao da Escola Modelo né pode falar alguma coisa sobre isto? 

P1: Olha! Então realmente eu vou dizer assim pelo menos a partir do início da 

década de 70 Então esse “EA” era usado. Pode ser que ele tenha sido usado antes. 

Eu não estou dizendo que não usou antes, mas era só o “EA” (Escola Adventista). 

H: Também era localizado... em algum lugar... 

P1: Algumas escolas, não era a totalidade. E os uniformes de cada escola eram 

diferentes um do outro. 

H: Professor Participante 1, o senhor poderia dizer em rápidas palavras qual a 

sua formação acadêmica 

P1: Em rápidas palavras eu fiz os meus estudos iniciais em Escola Adventista, 

foi no Belém era uma escola multisseriada. Multisseriada quer dizer havia a primeira 

e segunda junto, terceiro e quarta juntos. Depois disso eu acabei... 

H: Isso era o Grão-Pará? 

P1: Não, não! Isso era Belém, ali perto do Brás. 

H: Ah! São Paulo! 

P1: E depois como não havia na cidade de São Paulo nenhuma escola com 

quinta série, a não ser o IAE-SP, UNASP antigo IAE, então eu estudei um ano no 

Colégio Jabaquara, que meu pai morava lá, ele era pastor e no ano seguinte, ou seja, 
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na sexta série eu fui para o IASP (GAC antigo) e completei o fundamental. Fiz o nível 

médio em São Paulo, antigo IAE São Paulo né, Colégio Adventista Brasileiro... 

H: Já era IAE, não era CAB? 

P1: Já era IAE. E então, depois no ano seguinte que eu terminei, logo em 

seguida, depois prestei vestibular e passei. E fiz então biologia... 

H: Na USP? 

P1: Na USP. É interessante que quando eu cheguei então no segundo ano da 

faculdade, como naquela época não tinha possibilidade de formar professores na 

área, dentro do sistema adventista, evidentemente tinha que fazer fora. E eram raros 

os que estudavam e eram poucos os que se aventuravam a estudar fora, né? Então 

eu comecei a dar aula, comecei a dar aula. Então eu encontrei, eu dava aula para 

alguns que estavam no primeiro e segundo ano quando eu estudava. 

H: Certo 

P1: Então eu comecei minha carreira muito novo e completei os estudos nessa 

área e depois eu fui fazer..., depois de tempos eu completei os estudos tal, fiquei 

trabalhando.... E quando eu fui para União, então eu retomei os estudos, mas o meu 

foco era, exatamente, a questão – quem sabe influência do meu pai, porque ele era 

um comunicador por excelência - então eu fiz o mestrado em comunicação, sem ter 

feito o curso. Daí eu assisti algumas matérias chaves e depois já fiz o mestrado em 

comunicação e realmente isso me empurrou ainda mais, vamos dizer assim, para a 

questão da importância da presença de uma marca, de um logo, e uma constante 

promoção, dentro de uma visão moderna de comunicação. 

H: Então o logo ele tem a ver com a comunicação da ideia da filosofia para o 

público externo e o público interno? 

P1: Exatamente! Mas veja bem, para você fazer uma promoção, você tinha que 

ter alguma, tinha que ter no mínimo, uma identificação... 

H: E a logomarca era essa... 

P1: E a logomarca e tem que ter um uniforme igual! Se não vira... como é que 

você vai promover educação se cada escola é diferente da outra, se não caracteriza. 

Então isso chamava atenção, né? 
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H: Ok 

P1: Além disso, eu fiz curso de especialização, todos na área de biologia. Havia 

cursos na Universidade de São Paulo, a gente fazia. Especialmente na área de 

(assim) novas técnicas para ensinar os alunos a parte prática e metodologia para isso 

[ensinar]. E também cursos que a Andrews (Universidade Andrews) dava aqui no 

Brasil, (na área) eu fiz então cursos na área de educação e cursos na área de teologia, 

que seria, vamos dizer assim, uma pós-graduação. 

 

H: Participante 1, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua área de atuação 

nesses anos? Em que ano foi que estava no segundo ano de biologia e começou a 

trabalhar no IAE e daí para frente?  

R.A, Então, como eu mencionei, eu comecei a dar aulas, eu gostava de dar 

aulas e gostava de dar aula prática também.  

H: Lembra o ano? 

P1: Isso foi, deixa eu ver... 1964. Em 64 eu comecei a dar aula. Então eu 

gostava muito da prática, levar os alunos para... no colégio tinha uma mata, coletava 

material para depois analisar e fazia a meninada, por exemplo, trazer sapo para fazer 

dissecção. Naquele tempo era permitido. Então na quinta série em diante eu já fazia 

dissecção, (né?). Sem derramar uma gota de sangue, bem-feitinho, tem técnica para 

isso. Mas eram aulas assim ou então levava para sala uma cobra viva mesmo, dentro 

do bolso (tal) para ficar mais empolgante. Então eu gostava muito de dar aula e gosto 

até hoje. Eu fiquei nesse período de mais ou menos 10 anos no antigo IAE. E num 

determinado instante, na metade do período, então eu comecei a ajudar na parte da, 

vamos dizer assim, como na parte da direção do que seria o Colégio Adventista, que 

era naquele tempo o nível médio mais o Fundamental e quem coordenava era o 

Professor Edmir de Oliveira. Então era o assessor dele (né?) o Vice-Diretor. Então eu 

comecei a entrar nessa parte, vamos dizer assim, mais administrativa, vamos dizer 

assim. Nesse período eu comecei dentro dali a publicar, semanalmente, boletins de 

informações sobre o que acontecia na Instituição e também publicava na Revista 

Adventista o que acontecia, enfim. Aí a partir de 70 eu comecei a nos fins de semana 

ajudar o Departamento de Educação nos fins de semana, voluntariamente...  
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H: Continuava no IAE? 

P1: Continuava no IAE, mas aí eu comecei então, especialmente, em 71 e 72 

a reunir os universitários adventistas nas diversas igrejas e conversar sobre temas 

(né?) que envolviam esses estudantes e eu trabalhei junto com o setor de Educação 

e setor de Jovens, que era o Pastor Earle Linhares – que era de Educação e o Pastor 

Ezer Girotto na parte dos jovens. Então em 1973 fui nomeado para a União Sul-

Brasileira que abrangia desde Tocantins a Mato Grosso até o Sul até o Rio Grande 

uma área extensa, muito extensa, para o grande desafio que estava acontecendo que 

era a nova escola que estava sendo implantada - que basicamente era a 

transformação de uma escola de 4 séries numa de 8 séries. 

H: Depois vamos ter uma pergunta mais aprofundada. 

P1: Então, após isso, porque eu fiquei ali 11 anos eu creio na União, aí fui para 

o ainda IAE, mas era já o UNASP-São Paulo e o UNASP Engenheiro Coelho que só 

estava na fase, vamos dizer assim, inicial. Isso foi em 1985, na fase inicial de 

implantação. Então as primeiras construções, tudo isso foi do meu tempo. Foi um 

trabalho tremendo! Eu tinha que ficar nas duas instituições: eu vinha duas, três vezes 

por semana aqui para Engenheiro Coelho para acompanhar as obras. Quem dirigia 

as obras daquela ocasião era o Pastor Arthur Dassow que tinha uma grande 

experiência em internato e construção. E enfim, foi um grande desafio que a gente 

enfrentou. E em 1990, então eu fui chamado para a Divisão Sul-Americana, onde eu 

trabalhei 15 anos. Voltei depois desse período, já era 2005 aqui para Engenheiro 

Coelho na pós-graduação onde fiquei até 2008. E aí então me aposentei, após 

completar 65 anos. Estou agora nessa fase da vida. 

H: Participante 1, por favor relate sua experiência com o desenvolvimento da 

história da educação adventista a partir da lei 5692 de 71, dando aqui uma elucidação 

desse período e dessa lei. 

P1: Como eu estava ligado ao nível fundamental no então IAE, junto com o 

professor Edmir, o Participante 2... porque a lei ficou sendo discutida, ela foi votada, 

vamos dizer assim, no final de 71, só que ela entrou em vigor, a partir de 72. Mas dava 

um espaço assim para um tempo suficiente para fazer toda a mudança. Então eu 

recebi do Participante 2, ainda antes da lei ser promulgada, os estudos iniciais, o 

resumo dos trabalhos, etc. que a professora Eurides Brito, naquele tempo estava lá 
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no Ministério da Educação, passava para ele [Participante 2] e a partir desses dados 

eu tinha uma informação muito preciosa, vamos dizer assim, do que realmente seria 

aprovado e depois do que foi aprovado e eu me lembro que eu peguei esse material, 

eu fiz um resumo assim de umas 4 páginas com o seguinte foco: O que vai implicar 

essa mudança? O que tem que ser feito? Que tipo de escola tem que surgir? Porque 

nem no governo havia escola... a escola era tudo de quatro anos, no Brasil inteiro. Era 

primário, chamado: quatro anos. Então ali você visualizava (né?) que tinha que ter oito 

séries que tinha que ter tantas salas de aula, evidentemente dava sugestões de ter 

uma qualidade melhor, biblioteca, etc. Com esses dados em mãos eu acabei - como 

eu era assessor (era um assessor voluntário) – então, eu estava lá numa das reuniões 

e o pessoal da Educação e esse assunto foi discutido. Eu como... eu já tinha feito todo 

o estudo anterior, eu comecei a fazer perguntas e colocar as questões assim... que 

estavam sendo solicitadas pelo governo. Aí o Professor Earle pediu que eu 

preparasse então para uma reunião que haveria ali (acho que uns três meses 

depois)... 

H: Aonde seria? 

P1: Seria no IAE, mas estariam todos os representantes de cada uma das 

Uniões do Brasil e também a administração da Divisão Sul-Americana e como a 

Associação Paulista era a maior associação que existia no Brasil, a mais... de mais 

recursos, era uma associação para o estado inteiro, para se ter ideia, todo o estado 

era uma associação só. Chamava de Paulistona. Então eu preparei esse material e 

apresentei nessa reunião. Cada um dos... eu me lembro que no Norte [União Norte-

Brasileira] estava o pastor Homero Reis e havia só três uniões e na União Este-

Brasileira de então, que chegava até o Nordeste todo, era o Pastor Renato Oberg, 

então a União Sul era o pastor Floriano. E todos estavam lá e discutiram, havia outros 

representantes da Divisão. Enfim o projeto que eu apresentei era um projeto um pouco 

detalhado assim, era o Projeto São Paulo o nome. Então eu tinha feito um estudo 

rápido... 

H: E nós temos esse projeto... 

P1: Está aí arquivado. Ali se fazia uma proposta para São Paulo. Foi feita uma 

análise então de cada cidade, número de habitantes... e também o que nós tínhamos 

de escolas.  



83 
 

H: E a próxima pergunta é essa: Quais as dificuldades e as ações para superar 

as dificuldades que haviam após a promulgação da lei?  

P1: Tá, então veja bem eu estava focado em São Paulo. Quando terminou essa 

reunião eu considerei que minha atividade estava cumprida.  

H: Ledo engano  

P1: Mas o que aconteceu, eu saí, porque eu fiquei na primeira parte da reunião 

de manhã e quando eu fiz a apresentação eu saí, porque eu não fazia parte da 

comissão. Fui lá apresentar a pedido do Pr. Linhares. Nem o Pr. Linhares tinha visto 

o trabalho, porque era extremamente urgente e eu fiquei mergulhado lá, para fazer o 

trabalho e ele só foi impresso, praticamente, um dia antes. 

H: Que era o Projeto São Paulo? 

P1: Que era o Projeto São Paulo. Muito bem. O que aconteceu depois: eles 

nomearam uma comissão de cinco membros... 

H: No Projeto São Paulo já haviam ações para superar essas dificuldades.  

P1: Sim. 

H: O senhor pode assim resumir as ações? 

P1: As ações eram assim: nas grandes cidades e nos bairros no caso de São 

Paulo, nós deveríamos ter nas igrejas com mais de 100 membros (naquele tempo 100 

membros não era pouco, era bastante). 

H: Era uma grande igreja. 

P1: Era uma grande igreja. Então nesses locais nos deveríamos ter uma escola. 

É, esses eram os dois parâmetros utilizados ali. Nos estudos posteriores se 

acrescentavam outros elementos como, por exemplo, a parte econômico-financeira 

das cidades, se tinha indústria, se não tinha, então... porque onde existem indústria, 

empresas e tal, as pessoas procuram o melhor para os seus filhos, então tem 

demanda para você ter uma escola particular, essa é uma razão. Então o que a gente 

começou a fazer? Tudo que era possível para, dentro daqueles parâmetros que era... 

eu me lembro qual a área mínima para você ter a 1.000 e poucos metros quadrados, 

era o mínimo... 
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H: Isso dentro da lei [Lei 5.692] 

P1: Dentro da lei. Então se pôs pelo mínimo, com outro cuidado, como todos 

precisavam salvar o máximo que dava... o máximo de escolas a proposta foi assim... 

H: Deixa eu só interromper essa sua fala que analisando os documentos, os 

boletins... é... após a lei [5692] houve uma comoção dentro da administração da igreja 

mesmo, com o risco e a possibilidade de fechar uma boa parte das escolas, porque 

não estavam de acordo com a nova lei e seria muito trabalhoso adequar a contento. 

Então havia assim um sentimento de uma crise agravada. 

P1: Era uma crise aguda e eu vou dar só um exemplo. Em 1971 se todas as 

escolas com 4 anos tivessem que ser fechadas, sobraria só uma escola em toda a 

União Sul-Brasileira que era Curitiba. Sobraria uma na União Este, que era Duque de 

Caxias e sobraria o Grão-Pará. 

H: Três escolas no Brasil. 

P1: Só três escolas no Brasil que tinham quinta série em diante.  

H: Então os registros... 

P1: Fora os internatos. 

H: Os registros históricos desses boletins estão realmente comprovados por 

essa situação... 

P1: Era uma situação crítica. Então, eu me lembro que houve lugares, 

principalmente no Nordeste (né?) que eles já fecharam antecipadamente. Com medo 

da reforma (né?) então já fechou. 

H: Antes de entrar mesmo... 

P1: Antes de entrar em vigor. Aqui nós fizemos uma coisa diferente. A primeira 

coisa era o máximo de escolas começar a quinta série. Se, por exemplo, dava para 

construir mais uma sala ou duas, então nós deveríamos começar sempre uma série 

por vez. Porque você não tinha dinheiro, não tinha recurso. Então cada um ia fazer o 

máximo que podia. Se você já tinha um terreno maior, você já podia projetar alguma 

coisa mais, etc.  
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H: Só para compreender, as séries multisseriadas, também deixam de existir 

aí com a lei.  

P1: Sim 

H: Então se uma escola tinha duas salas para 4 séries, já teria que de imediato 

construir. 

P1: Ele teria que ter no mínimo mais uma sala para as 4 séries, significava: 

primeira e segunda, terceira e quarta. Então veja bem as coisas...  

H: Só esclarecendo primeira e segunda num turno, terceira e quarta no outro 

turno, então duas salas de aula. 

P1: É. Mas aí para ter a quinta série então precisava três salas. Aí dava para 

ter quinta e sexta. Não havia pré-escola naquele tempo. Bom, então veja só: Era um 

tremendo desafio para todo mundo. Era ou avança ou morre. Então foi feito um esforço 

fora do comum focado na abertura da 5ª série para salvar a escola. Mas no meio da.... 

Aí depois que eu fui para União, eu comecei a mergulhar no seguinte aspecto: mas 

será que não dá para continuar abrindo escolas de quatro séries? A resposta era: 

Legalmente possível. Então foi feita uma segunda, nos projetos que se seguiram na 

União depois, um segundo esforço para abrir mais escolas ainda. Com a seguinte 

ideia: das escolas que vão tentar ter a quinta série, muitas não vão conseguir. Então, 

porque não abrir mais escolas em lugares chaves e que ainda não tinha escola, mas 

já com perfil novo. E muitas escolas surgiram a partir do zero, mas já pensando em 

ter todas as oito séries no lugar que não tinha nada. 

H: Participante 1 conte um pouco desse momento de comissões, reuniões e a 

sua trajetória profissional nessa época. 

P1: Aconteceu uma situação até curiosa: Quando foi... 

H: Quando saiu da reunião lá... 

P1: Eu saí da reunião e foi, então, definido que uma comissão de 5 membros, 

mas eu seria o Secretário, em outras palavras, eu teria de escrever. Seria feito um 

projeto para o Brasil. Aí eu comecei a fazer esse estudo. Naquele tempo, veja bem, 

eu não podia viajar... 

H: Tinha que fazer... 
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P1: Eu tinha que fazer era por carta e era, às vezes, por telegrama.... Enfim! 

Ou às vezes o telefone, que era mais difícil porque você tinha que ter dados. Então 

eu fui coletando todas essas informações e esse material ficou assim pronto...  

H: Que é o Projeto Brasil? 

P1: Que é o Projeto Brasil. [Ficou pronto] mais ou menos no... ficou assim tudo 

datilografado, então não tinha computador, ficou mais ou menos pronto para ser 

impresso, lá no meio do primeiro semestre. Então isso... 

H: Setenta e dois. 

P1: Setenta e dois. Aí o que que aconteceu... Não! Na realidade foi no meio... 

ficou pronto para ser impresso no meio de 73. Agora você vai entender. Então eu 

continuei como assessor da associação, mas... 

H: Então, quando o senhor foi para a reunião o senhor já era assessor da... 

P1: Eu já era assessor da associação, só que era um assessor voluntário.  

H: Entendi.  

P1: Eu ia lá de vez em quando, né e tal. Eu dava aula normalmente. Estava 

envolvido na administração lá do nível Médio e tal Fundamental. Mas então aconteceu 

o seguinte: quando chegou o fim de 1972 que eu continuava nessa situação... Em 72 

eu, vou dizer assim, no segundo semestre eu comecei a escrever o Projeto Brasil e 

foi até o início de 73. O que aconteceu no fim do ano de 72, eu estava no colégio. A 

Associação fez um chamado(*) e o Participante 2 falou: “olha está vindo um chamado 

para você e tal”. Eu falei: “olha, eu estou às ordens, se o chamado vier, eu vou aceitar, 

mais... se continuar aqui, tudo bem, não tem problema nenhum”. E o chamado chegou! 

Então o que aconteceu: eu fui, eu comecei a trabalhar no início do ano, mas eu fui 

efetivado só em 1º de fevereiro, como assessor da associação. Aí, baseado naquele 

Projeto São Paulo, eu fiz todo um levantamento em todo o estado, nas principais 

igrejas e tal e tal. Para conhecer visualmente (né?)... 

H: A realidade... 

P1: A realidade. E até cheguei a escrever um pequeno trabalho, 

especificamente, nesse, vamos dizer assim, nesse detalhamento (né?), distrito por 

distrito, igreja por igreja e tal. É um trabalho minucioso, ele está em algum lugar aí. Só 
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que aconteceu uma coisa inesperada! Isso ó, veja bem: era fevereiro. Eu trabalhei 

janeiro, efetivado em fevereiro.... Então foi janeiro, fevereiro, oficialmente fevereiro e 

março. Quando chegou no fim de março, o que aconteceu? Eu fui chamado (*) para 

União, que foi uma surpresa para mim e para todo mundo! Depois eu descobri que 

ninguém queria ir, pegar esse cargo aí, porque era, eles falavam: “vai ser o coveiro, 

vai enterrar todo o sistema, porque o que vai sobrar, vai ser uma meia dúzia de escolas 

e vai ficar marcado por isso”. 

(*) Nota do pesquisador: Um “chamado” é o mesmo que um convite ou proposta 

de trabalho. 

H: Como o senhor não sabia... 

P1: Eu era ingênuo! Não sabia! Então no dia primeiro de abril, olha o dia: 

primeiro de abril de 1973, eu comecei a trabalhar na União. 

H: Dentro das dificuldades que a lei impunha estava a contratação de 

professores habilitados. Como foi isso, o que foi feito e o que contribuiu para que isso 

não fosse um problema?  

P1: Tá! Eu vou, eu vou... não sei se depois vai falar na estrutura das escolas; 

eu só vou fazer um clipe aqui, é o seguinte: Nós tínhamos que ter uma estrutura, uma 

escola, uma sugestão. Então eu fui atrás de engenheiros, meus conhecidos, um era 

o Isaque Amaral e havia outros engenheiros, para eles, com base na lei, fazerem 

plantas, para eu poder falar como é que tinha que ser a escola. Então, eu quero dizer 

que isso era uma revolução! Porque normalmente... a escola, naquele tempo, cada 

um ia construindo mais um pedaço e ponto final. Não tinha toda a legislação que 

acompanhava, nem nada. Então, primeiro lugar, dar uma estrutura já desde o começo, 

vai fazer mesmo, então faça direito. Com as medidas certas de uma sala, entrada de 

luz pela esquerda, tudo direitinho. Quando chegou na questão de pessoal, a situação 

era calamitosa! Por que? Lembrem, no IAE, só tinha Teologia, Educação e 

Enfermagem. Então, não havia formação de professores em nenhuma das áreas! Não 

havia nenhuma licenciatura! Então nós dependíamos de escolas do governo e 

particulares aonde esses alunos... 

H: E até nem tinha a necessidade de formação de licenciatura porque só tinha 

até a 4ª série 
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P1: É não tinha necessidade. E naquele tempo no nível médio, as normalistas, 

como chamava, elas acabavam o nível médio e iam dar aula, então não precisava de 

professores com... Inclusive, lá no IASP, que eu me lembro, tinham poucos 

professores com formação universitária completa. Naquele tempo qualquer um que 

se inscrevesse para uns cursos que haviam dentro do período de férias, podia dar 

aula. Por exemplo, o meu professor de biologia foi o Doutor Gideon de Oliveira, era 

um médico. Mas ele gostava de dar aula, biologia e tal. Muitos engenheiros davam 

aulas, assim por diante. Não tinham uma formação. Então, o que foi feito? Foi feito 

um plano de bolsa de estudo, específico, com o apoio da igreja, para a formação de 

professores. Isso foi vital para você poder implantar o sistema.  

H: Enquanto não existiam esses professores formados, como é que o senhor... 

que estratégia usou para ter os professores nessas escolas que estavam começando? 

P1: Olha, nós usamos a estratégia de usar os que já estavam só nos anos 

iniciais. Naquele tempo, podia fazer. Por exemplo:  

H: Aquela experiência que o senhor teve quando ainda estava no [curso de 

Biologia da USP]. 

P1: Eu repeti. Então, eu repeti a minha experiência pessoal. O aluno entrou lá 

em matemática. Ele entrou. No ano seguinte, ele já era permitido, ele podia começar 

a dar aula. 

H: E sobre o cadastro que o senhor possuía? 

P1: Outra coisa que eu fiz, isso foi em São Paulo. Nessas reuniões que a gente 

tinha com os universitários, a gente preenchia as fichas, depois eu mandei tudo isso 

para cada pastor, para cada distrito, para cada escola. Todo mundo que estivesse 

estudando, preenchia a ficha. E com isso foi feito um cadastro enorme. Eu me lembro 

lá, mais de 300 nomes, de gente que estava iniciando os estudos nas diferentes áreas. 

É claro que era em todas as áreas, mas aí, vamos dizer assim, um terço, quem sabe, 

podia ser nas licenciaturas. E com isso eu tinha uma tremenda vantagem! Por que? 

Eu tinha informação exatamente do nome da pessoa, local em que ela estava, qual a 

área que ela estava fazendo. Então, nós fomos recrutando todo esse pessoal, de uma 

maneira eficiente, porque você tinha a informação na mão. 
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H: Além disso, havia um cadastro que o senhor fazia quando estava no IAE, 

quando o aluno era formando.  

P1: Ah sim! Bem lembrado! Quando eu estava no IAE eu acompanhava todas 

as turmas, principalmente do nível médio (né?) que saiam e iam prestar vestibular, eu 

acompanhava todos os que passavam nos vestibulares fora: nome por nome. 

H: Com registro... 

P1: Com registro e mais, eu publicava isso. Então tá registrado, no IAE Informa, 

em outros boletins do colégio, o nome de cada um e aonde... qual faculdade que ele 

havia entrado e em que lugar. Então você conseguia... Era mais um acervo de 

informação vital, para uma situação de crise, necessitando de tanta gente com nível 

universitário. 

H: Deus preparou antes o caminho. 

P1: Isso! 

H: E aí com esses cadastros dos alunos formandos do IAE, com o cadastro dos 

universitários, vários profissionais ou vários estudantes foram arregimentados para 

serem professores nas escolas adventistas de São Paulo. 

P1: Sim. Foi. Mas eu lembro também que havia profissionais, já formados que 

estavam espalhados pelas igrejas. Havia poucos, mas havia. Eu vou dar o exemplo 

do Doutor Ruy Vieira. Doutor Ruy Vieira um catedrático aí da Universidade de São 

Paulo, foi lá de São Carlos, físico, matemático.... Ele ajudou a dar aula no IASP. Então 

havia figuras assim, já preparada, já dando aula em universidades, em escolas 

públicas, ou escolas privadas, que foram também utilizados, nem que fosse 

parcialmente (né?) porque eram poucas aulas (né?) da quinta a oitava, eram poucas 

aulas, porque haviam poucas turmas. Então eles não saíam do emprego deles. Eles 

encaixavam o horário para ele dar as aulas dele. E uma ferramenta foi, chamava de 

professor itinerante. Então ele dava aula em três ou quatro escolas próximas, em 

várias escolas nossas. E aí você resolvia o problema, não de uma escola, mas de três 

ou quatro.  

H: Dentro desse grupo que foi chamado, convidado a dar aula nas escolas, o 

senhor chamou um que formou no IAE, que estava fazendo faculdade de Educação 

Física, em Santo André. 
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P1: Perfeitamente! Que foi o Participante 3.  

H: Como que foi?  

P1: Olha, foi nesse tempo aí que.... Eu me lembro do Participante 3 assim, 

dando aula ali no Capão Redondo.... E outra coisa, não tinha quadra de esportes, em 

nenhum lugar, nenhuma escola. Então o que que era. Então, ali no Capão Redondo, 

a máquina passou, fez uma terraplanagem, para ficar plano o terreno, mas era barro. 

Você tinha que fazer Educação Física pedindo para não chover e se não chovesse 

era poeira. Então, veja bem, tudo isso foi junto. O Participante 3, ele se destacou, 

porque ele era uma pessoa, assim, muito eficiente no trabalho. Um pouco exigente. 

Mas é interessante, o Participante 3 não era um esportista, ele era um camarada, com 

metodologia, para você ensinar, por exemplo, a correr, ensinar a importância de 

desenvolver a sua musculatura e tal, mas ele não era um esportista, não era um 

grande jogador de basquete, de futebol. Não! Ele era um professor de educação física 

e sempre com vista no geral. Então o Participante 3, ele começou a se envolver, 

porque ele começou a perceber também, o que a gente já percebia, que era essa 

questão de uniforme. Cada escola, ele dava aula em várias escolas. Cada escola tinha 

um uniforme, tinha um negócio. E como ele tinha os amigos dele lá que tinham 

recursos, surgiu a ideia, então, de começar um... assim.... Por que não padronizar isso 

e ter uma coisa mais, um uniforme igual e tal e tal. E depois, então, integrar nisso 

também, o logo, para ter um padrão, vamos dizer assim. E esse padrão ele não 

começou assim direto, foi paulatino a implantação. 
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Anexo D – Transcrição da Entrevista do participante 2 

H: Gostaria que falasse aqui sobre a sua formação acadêmica. 

P2: Naturalmente a minha formação primária vem da escola primária da minha 

cidade em Itararé [SP]. Estudei no grupo escolar, apenas meio ano, para tirar o meu 

diploma, porque o restante foi um estudo, praticamente em casa com alguém que me 

ajudou a saber a ler e escrever. Depois meu pai arrumou uma professora particular 

para dar aulas para algumas crianças da escola. Eu fui ao grupo escolar para tirar o 

diploma. Depois fui estudar no nosso Colégio, em São Paulo, antigo Colégio 

Adventista Brasileiro. Então eu fiz o meu secundário no Colégio Adventista e em 1943, 

justamente, terminei a parte do secundário. Em 1944, a pedido do próprio Colégio, eu 

passei a estudar na Universidade de São Paulo, onde me graduei em Matemática. 

Depois disto apenas, em matéria de estudos, fiz alguns cursos rápidos de, digamos, 

de pós-graduação e de aperfeiçoamento. Mas não cheguei a fazer nenhum outro 

curso oficial, como mestrado, etc. E a vida foi só trabalhar. 

H: Conte sobre a sua área de atuação profissional  

P2. Mesmo enquanto estudava na USP, já comecei a lecionar no colégio 

[Adventista Brasileiro] e quando terminei, evidentemente, eu continuei lecionando até 

o ano de 1960. A partir de 1960 já passei a ter uma espécie de distribuição do trabalho, 

envolvendo ensino e administração, porque passei a ser Diretor do Ensino Básico, no 

colégio de 1961 a 1964. De 64 a 66, eu fui Vice-Diretor do colégio, também, no IAE, 

simultaneamente, sempre dando aulas. Nunca deixei de dar aulas! E a partir de 1966, 

então, assumi a Direção Geral e, assim mesmo, continuei dando algumas classes, até 

1975. Em 1975, fui surpreendido com a minha indicação para Diretor de Educação da 

Divisão Sul Americana. Por meio ano, eu fui Diretor do IAE e Diretor de Educação da 

Divisão, porque não me mudei para Brasília, para onde a Divisão iria se mudar, a partir 

de 1976. Parte do trabalho dei ao IAE porque pediram, também, que eu continuasse 

e a Divisão permitiu, para terminar o ano. Porque seria mais fácil, tanto para o colégio 

e a Divisão, como ia se mudar de Montevideo para cá, e eu não mudei para lá. Então 

fiquei aqui. Terminando o ano, também terminou minha função no IAE e eu fui para 

Brasília, onde fiquei até 1990. Eu estava completando meu terceiro quinquênio na 

Divisão, avisei a diretoria que eu já poderia me aposentar, porque tinha tempo de 

trabalho, tinha idade. E, realmente, aceitaram, e escolheram meu substituto, que foi o 

Participante 1, por sinal alguém que tinha sido meu aluno, havia também me 
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substituído no colégio, agora ia me substituir na Divisão. E antes mesmo que 

oficializasse a minha saída de Brasília, já estava em preparativos, houve uma reunião 

em São Paulo para escolher o substituto do Participante 1. E me escolheram, me 

pediram, me consultaram se eu aceitava o trabalho. Mas apesar de eu estar pronto 

para a jubilação, eu aceitei, porque vinha para São Paulo mesmo. E pensei em 

terminar o período dele. Passados aqueles dois ou três anos, houve uma mudança de 

administração da União e solicitaram que eu continuasse. Então continuei mais 5 

anos. Após 5 anos [em 1995] novamente preparei para sair. O presidente da União 

[disse]: “estão pedindo de você continue mais 5 anos”. Eu disse: “eu aceito”. 

A verdade que eu acabei saindo mesmo em 2001, fevereiro de 2001. Mas 

antes, me nomearam Diretor Geral [dos 2 campi: S. Paulo e Eng. Coelho]. Então eu 

fiquei 2 anos servindo aqui e lá, em 1998 a 2000. No finzinho de 1999, foi criado o 

Centro Universitário e daí me nomearam primeiro Reitor. Eu acabei ficando até fins 

de 2000, e depois um comecinho de 2001, até que escolheram o meu substituto. Daí 

eu terminei. Apenas continuei mais três anos, como Secretário da Mantenedora até 

2003.  

H: Quantos anos de trabalho foram? 

P2: Olha! o dia em que eu fui aposentado oficialmente pela obra eu completei 

57 anos de trabalho oficial. Depois trabalhei mais três, como voluntário aposentado, 

se somar os três, dá 60. 

H: O que o senhor pode nos dizer, em sua experiência, sobre o 

desenvolvimento da Educação Adventista, a partir da Lei 5692 de 71? 

P2: Bom, essa lei, realmente, deu um susto na obra [IASD]. Porque com a 

necessidade de transformar, digamos, escolas que eram apenas de 4 anos, para uma 

escola de oito anos, que era o principal da lei, causou assim um impacto muito forte. 

Porque muitas das nossas escolas, realmente, não tinham condições. Mas foi uma 

benção, porque com isto o nosso ensino de 1º Grau deslanchou bastante e temos um 

número muito maior, digamos, de alunos que chegaram até os 8 anos finais do que 

antes. E muitas escolas pequenas se aprimoraram, se esforçaram e as Associações, 

também, aceitaram o desafio. Foram construídas boas escolas. Hoje eu creio que nós 

podemos dar graças a Deus pelo número de escolas boas que nós temos. 

H: O senhor acredita que a lei foi fundamental para isso? 

P2: Foi fundamental, sim. A princípio era um caos, mas o susto passou e houve 

um esforço muito grande. Nesse sentido o Participante 1 foi um que acho que 
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contribuiu bastante, porque teve a sua atuação na União e foi muito, digamos assim, 

dinâmico em exigir, pedir, forçar. Tudo isso fez abrir os olhos de administradores 

também, que passaram a apoiar, porque a dificuldade era sempre como manter as 

nossas escolas. Havia até uma certa oposição às chamadas porcentagens que os 

campos [Associações] tinham que dar para as instituições. Mas isso, também foi 

fundamental, porque foi, digamos, cumprido em muitos lugares e deu recursos e 

unindo as duas coisas: as subvenções que se tornaram regulares (porque antes essas 

subvenções da organização não eram regulares). Depois que passou a haver uma 

certa regulamentação (de 6%), isso forçou as associações a contribuírem. 

H: Isso também foi fundamental para aprofundar a rede a se fortalecer. 

P2. Foi fundamental. E isso também foi um susto para os administradores, 

essas porcentagens. Juntando as duas coisas, temos esse desenvolvimento que hoje 

é uma benção para a igreja. 

H: Na época no Ministério da Educação era Secretária dessa área, a professora 

Eurides Brito, que o senhor tinha um certo relacionamento e isso talvez tenha facilitado 

para receber material ou analisar a lei para se preparar para esse impacto que ela 

causou? 

P2. Bom, muitas vezes tivemos realmente, não digo reuniões, mas contatos em 

que ela mencionava o que estava sendo previsto, o que haveria de vir. E isso, embora 

fosse um pouco, assim, assustador para a organização. Já havia uma espécie de 

precaução. E quando aconteceu, realmente não houve outra coisa a fazer, a não ser 

aceitar. Mas, naturalmente, várias informações que ela deu e orientações, no sentido 

de como prosseguir foram úteis. 

H: Adequações que precisavam ser feitas.... 

P2: Sim. Isso não foi uma coisa que foi obrigação assim de imediato, de choque. 

Houve um período de adaptação para todas as escolas.  

H: O senhor pediu para o Participante 1 fazer um estudo sobre o que o IAE 

precisava fazer para se adequar à lei. O senhor lembra disso? 

P2: Sim, nos ajudou muito! Porque ele estava com o problema nas mãos. Nós 

lá, tínhamos, digamos assim, facilidades porque era um colégio. Passar de quatro 

para oito, de qualquer maneira, esses quatro anos, digamos estavam funcionando 

como ginásio. Então não havia um susto, assim. Mas para as escolas que 

funcionavam só com as quatro séries, foi um problema. E ele, naturalmente, fez planos 



94 
 

aí com as associações e tudo, dando sempre a assistência e fazendo estudos e 

planejando, pondo alvos... Isso ajudou muito.  

H: O senhor poderia nos falar sobre o uniforme? 

P2: Eu me lembro que eu estava no curso ginasial do colégio [adventista], a 

princípio, não havia uniforme. mas quando foi para o 2º ou 3º ano, a própria escola 

adotou um uniforme caqui [para rapazes] e as moças eram blusa branca e saia azul, 

se não me engano. Mais tarde, introduzimos diferente, para rapazes e moças a 

mesma cor, uma cor cinza. E funcionou por algum tempo. Depois veio, então, essa 

introdução com a participação do Participante 3 que nós apoiamos. E felizmente deu 

certo. E eu creio que as escolas, também, aceitaram bem. É bom porque caracteriza 

perante a sociedade que há uma rede e que essa rede tem um bom nome e é uma 

coisa interessante, o quanto faz a diferença. 

H: Alguma contribuição a mais sobre a logomarca ou o uniforme? 

P2: Eu penso que as iniciativas que foram tomadas até agora estão sendo 

satisfatórias. E a logomarca, especialmente, acho que é uma coisa que fundamentou 

e unificou também a escola adventista como pertencente a uma Igreja Adventista. 

Porque a igreja, também, tem a sua logomarca e isso as duas se associam e ajuda a 

fazer com que as pessoas tenham compreensão que a nossa igreja, a nossa 

denominação, é uma denominação que prima pela educação e raras, digamos, 

situações há em que nas cidades onde estão inseridas, pode haver alguma 

observação ou oposição. Mas, em geral, eu creio que nossa escola sempre tem um 

bom nome.  
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Anexo E – Transcrição da Entrevista do participante 3 

H: Por favor fale sobre a sua formação acadêmica. 

P3: Bem, eu tive toda a minha formação até o segundo grau em Escolas 

Adventistas, no antigo IAE (Instituto Adventista de Ensino), onde terminei o segundo 

grau e me preparei para fazer medicina. Mas resolvi fazer antes uma faculdade de 

Educação física quando então saiu uma lei aí que as Escolas Adventistas, que eram 

todas de 4 anos, escolinhas pequenas, no fundo da igreja, dentro da igreja e tal, não 

poderiam funcionar mais nesse estilo. E aí em seguida fui procurado para dar aula, 

logo no começo da faculdade. Comecei a fazer a faculdade, comecei a dar aula de 

Educação Física.  

H: Você poderia me dizer que ano foi isso? Que momento? 

P3: Foi por volta de 71, segundo semestre de 71 [o correto é 2º semestre de 

73], quando já estava no segundo semestre do primeiro ano da faculdade, já fui 

solicitado para dar uma colaboração na escola, com a aula de Educação Física. 

H: Você então foi dar aula nas Escolas Adventistas. Em que escola, 

especificamente, você começou a trabalhar? 

P3: Eu comecei a trabalhar com Capão Redondo, hoje chamado Ellen White, 

Escola Adventista Campo de Fora, Escola Adventista de Santo André, quando estava 

na transição do fundo da igreja para o Colégio Adventista de Santo André. Nesse 

momento, também dei aula na Escola Adventista Cidade Ademar. Dei algumas aulas 

também, dei aula, também, no IAE, de Educação Física. Dei algumas aulas na Escola 

Adventista da Alvorada. Foi isso aí. 

H: No início haviam poucas aulas, em quantas escolas você começou a, 

efetivamente, dando aulas, porque precisava preencher a carga horária, a sua carga 

horária, e precisava de professores nas escolas? Quais eram as escolas que você 

começou inicialmente?  

P3: Comecei inicialmente em Capão Redondo, Campo de Fora e Santo André. 

H: Nessas escolas foram que você começou a trabalhar, mas você trabalhou 

em outras. Como foi a sequência? Quanto tempo você atuou como professor de 

Educação Física?  

P3: Bom, eu atuei como professor de Educação Física na faixa de 7 anos e 

ainda trabalhei na Escola Adventista da Alvorada, no IAE, na Escola Adventista de 
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Cidade Ademar e fora disso, trabalhei fora, também, da rede, em algumas escolas 

particulares, onde fui, inclusive, professor da filha da Elis Regina. 

H: Muito bom. Você trabalhou por 7 anos na organização como professor de 

Educação Física. Por que você parou? Por que você saiu? Por que você deixou de 

ser professor? 

P3: Eu comecei a trabalhar na organização, na rede de Escolas Adventistas, a 

pedido do Prof. Participante 1 que era nosso chefe na época de Educação, um dos 

divisores de água na Educação Adventista para o Brasil, América do Sul e para o 

mundo, que eu tenho um grande respeito. Então veja só, naquele momento, cada 

escola tinha uniforme e eu, na verdade, fui dar aula de Educação Física, não para ser 

um profissional, apenas para cumprir o meu objetivo de fazer essa faculdade. Só que 

acabei sendo convidado para dar aula, acabei me entrosando com a rede, onde cada 

escola tinha uniforme.... Nós vivíamos naquele momento no regime militar e eu fui 

formado no regime militar, onde o uniforme é uma coisa básica desse regime. E as 

minhas escolas foram todas bem uniformizadas. Só que cada um tinha um uniforme. 

E eu comecei então, a deixar as escolas que eu dava aula, todas iguais. E num 

determinado instante eu resolvi enfrentar essa ideia, esse paradigma, de criar um 

padrão de uniforme para a Escola Adventista no Brasil. Comecei isso e aí continuei 

esse processo e em seguida pedi para me retirar, para poder executar esse sonho de 

deixar as Escolas Adventistas uniformizadas no Brasil inteiro. 

H: Só para confirmar, então, as escolas possuíam uniforme, todas elas, mas 

eram uniformes diferentes e você então buscou padronizar os uniformes nas escolas 

em que você trabalhava. É isso? 

P3: Olha, nem todas tinham uniforme. Algumas tinham só a camisetinha. Para 

você ter ideia, naquela época, o garoto ia até descalço para a escola, vinha descalço 

ou de chinelinho Havaiana. Então, naquele momento a gente começou a pôr umas 

regras: tem que ir de tênis com meia branca, dois frisinhos azuis e fomos organizando, 

foi crescendo. E aí veio a ideia de deixar todo mundo igual. E esse foi um processo 

longo. E para consolidar esse processo eu tive que me retirar. E aí começar a abrir 

uma empresa. Para executar esse processo acho que levamos aí mais ou menos uns 

14 anos, para conseguir fazer isso. 

H: Você lembra quando isso aconteceu? Que época? 
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P3: Foi na faixa de 79, 78 para 79. foi onde eu comecei a pegar mesmo firme 

na consolidação da ideia de padronizar esse uniforme. E comecei a produzir. A fazer 

alguns testes e contatos por onde começou a ideia do processo da padronização. 

H: E como foi? Você era um professor de Educação Física, não tinha essa 

expertise, como você saiu de professor para [tornar] um empresário nesse ramo de 

uniforme? 

P3: Então veja só! Eu fiz Educação Física não era para ser professor de 

Educação Física. Eu queria fazer Medicina. Aí comecei a me envolver com o processo, 

com as crianças, com aulas, as escolas crescendo e tal. E cada um com um uniforme. 

Tudo bem! Mas o que realmente foi o estalo, o start, disso daí, foi que tinha uma 

malharia em Santo André e começou fornecendo os uniformes, que as escolas “male 

má” tinham a camisetinha. E eu comecei então, a fazer essa camiseta, daí fiz o 

“shortzinho”, daí fazia o blusão, fazer mais peças do uniforme. E essa malharia me 

dava a minha ferramenta de trabalho que era o meu agasalho, para eu poder dar aula. 

Então ela deu a primeira vez, deu a segunda vez.... Quando chegou na terceira vez 

que eu fui lá, pedir um agasalho novamente, para essa malharia, cuja dona, a senhora 

Maria José, gente finíssima, o filho dela já estava no comando da empresa. Quando 

eu cheguei lá para ele pedindo esse agasalho, ele veio querer cobrar o agasalho. E 

onde eu já tinha uma gama de consumo grande, onde já tinham várias escolas, todas 

usando os uniformes da malharia. Já querendo caminhar para um padrão, mais ou 

menos. E quando ele quis cobrar esse agasalho, no momento, eu falei: “tá bom, então 

agora eu vou fazer isso, então!” E daquele momento eu já saí dali fui para o Bom 

Retiro [bairro de S. Paulo] comprar minha primeira máquina de confecção e começar 

a conversar com as pessoas: modelagem, matéria-prima, máquina, como faz, como 

não faz.... Mesmo sendo obreiro, dando aula, nas horas de folga e à noite eu comecei 

a desenvolver, fazer as primeiras modelagens, conversar com o pessoal da área: 

professores, diretores, departamental para a ideia da primeira padronização.  

H: E onde foi esse primeiro momento que você começou a produzir uniforme?  

P3: Então veja só, nesse primeiro momento.... Eu não fiz Contabilidade, não fiz 

Administração de Empresas e não tinha ideia nenhuma como que era o processo 

burocrático da comercialização de qualquer coisa. Aí eu domesticamente fui, comprei 

as máquinas, levei para o meu apartamento, décimo sétimo andar, em Moema, enchi 

a sala de máquinas. E à noite eu ia fazendo teste, ali com todo cuidado para os 

vizinhos, não reclamarem daquilo. Ali então foi o começo das primeiras peças, os 
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primeiros testes, de onde, depois eu aluguei uma casa no Capão Redondo. E aí levei 

essas máquinas para lá e ali continuei trabalhando lá.  

H: Por quanto tempo você trabalhou fazendo uniforme nesse apartamento?  

P3: eu fiquei um ano, um pouquinho mais de um ano no apartamento.  

H: Então, você passou de professor, a ser um parceiro comercial da instituição. 

Correto? 

P3: Correto. 

H: Então, conte para nós como foi o desenvolvimento da empresa, talvez até 

os dias de hoje.  

P3: Então como eu disse eu não tinha expertise técnica, administrativa, contábil 

para isso. Então eu comecei a fazer sozinho, mas não sabia de nada. Até que um dia 

encontrei com meu amigo, João Apolinário, que é o dono da Polishop, hoje. Que era 

garotão, na época, eu morei na casa dele, quando eu fazia Educação Física. E ele 

quis fazer uma sociedade comigo: “Ah! Vamos fazer juntos isso”, o João Apolinário. 

Aí nós montamos a Apolinário Confecções, que começou com o primeiro nome de 

Rosam Malharia e Confecções. Ele também não tinha expertise nenhuma. E nós 

compramos uma empresa, que não precisava ter comprado. Podia ter montado a 

nossa. Mas nós compramos uma empresa que fazia uniforme para o IAE, lá no Capão 

Redondo. Uma emprezinha chamada: Rosam Malharia e Confecções. E compramos 

a empresa e trabalhamos por um tempo com o nome Rosam Malharia e Confecções. 

E depois passamos para Apolinário Confecções, porque o pai do João Apolinário, que 

é o dono da Polishop hoje, no momento já era um grande revendedor Ford, era um 

dos maiores comerciantes em São Bernardo, no ABC Paulista, São Caetano e no ABC 

Paulista. Então passamos a empresa para Apolinário Confecções, com dois gestores 

sem noção de nada, entendeu? Patinando de tudo quanto é jeito: matéria-prima 

indevida, máquina errada. Para vocês terem uma ideia, a primeira nota fiscal que eu 

fui tirar, eu tirei umas quatro. Eu tirava e errava, tirava do novo e errava. Eu não sabia 

nada de nada! Então fomos aprendendo na prática, na unha. Fomos avançando, 

conhecendo, todos os dois. E o pai do João Apolinário, que é o falecido João 

Apolinário, em cima da gente, batendo.... Pôs uma secretária dele, uma gestora dele, 

junto com a gente, para ir ensinando a gente, empurrando a gente. O João Apolinário 

e eu, e nós fomos tocando, fomos crescendo e fizemos outras marcas. E João 

Apolinário, que é o dono da Polishop hoje, gosta de coisa grande, então trouxe a 

Power do grupo BATA do Canadá para cá, para o Brasil. Fizemos outras marcas, a 
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Pool que é do grupo Riachuelo, do Flávio Rocha, que é amigo do João. Também 

fizemos a marca Pool e uniforme junto. E fomos tocando e aprendendo, e batendo 

cabeça, e foi crescendo. E eu sempre puxando do lado da Escola Adventista, em 

termos da padronização nacional. Visitando Brasil, indo para o sul, para o norte, leste, 

oeste, contatando todo mundo, fazendo aquela rede de comunicação, com todo 

mundo, com o objetivo de fazer esse padrão. Onde levamos, mais ou menos, para 

chegar no primeiro padrão, que foi marrom e bege, onde o logo era ESCOLA 

ADVENTISTA, Educação Integral. Nós ficamos, nesse período do marrom e bege, na 

faixa de 6 anos. 

H: Quanto tempo demorou para implantar em todas as escolas e que 

abrangência teve nesse primeiro momento o uniforme?  

P3: Quando nós conseguimos já montar uma peça piloto do uniforme primeiro 

que foi marrom e bege e camiseta ‘begezinha’ com o logo “Escola Adventista 

Educação Integral”, nós levamos isso há uma reunião da antiga União Sul, em Itapema 

[SC] num hotel, na beira da estrada, onde estava lá o departamental da União, que 

era o Pastor Roberto Azevedo e os departamentais dos campos. Onde foi pela 

primeira vez, entrada em pauta, numa reunião dessa a padronização dos uniformes 

para a União Sul Brasileira. Votaram lá para que fosse marrom e bege, porque a terra 

no Paraná era muito vermelha, o interior de São Paulo, o Rio Grande do Sul, então 

dificultaria mais a questão do aparecimento de sujeira. Se fosse um branco, em 

seguida ia ficar meio begezinho aparecendo tudo sujo. Então, ali surgiu o primeiro 

uniforme padrão das Escolas Adventistas na União Sul. Em seguida já passou para 

União Norte e a última adentrar nisso, foi a União Este. Eram três uniões no Brasil. A 

União Este tinha um logo que era “Escola Adventista, Educa para a Eternidade” e, no 

meio, tinha uma lanterninha com a chaminha e eles não queriam abrir mão desse logo. 

Demoramos ali mais ou menos uns 3 anos para conseguir fazer a União Este se unir 

às outras duas uniões do Brasil. E até que enfim ficou todo mundo marrom e bege.  

H. Então vamos recapitular isso, cronologicamente. Assim que você estava 

com a empresa, levou a proposta para um encontro dos departamentais de toda a 

União Sul, que compreendia do Rio Grande do Sul até o estado do antigo Estado de 

Goiás, até Mato Grosso e um fato curioso: as cores do primeiro uniforme padrão foram 

escolhidos em função da cor da terra e para não aparecer muita sujeira. É isso? 
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P3: Exatamente! Foi exatamente dentro desse clima que se definiram esse 

uniforme marrom e bege. Dentro de 5 anos estávamos com todo Brasil padronizado 

marrom e bege.  

H: Você lembra quando aconteceu essa reunião em Santa Catarina? E se foi 

implantado já no ano seguinte esse uniforme para União Sul, pelo menos? 

P3: Essa reunião foi por volta de 78. E aí fica uma curiosidade aí, que acho que 

a única vez que o João Apolinário andou de ônibus na vida dele, foi para essa reunião, 

de São Paulo a Itapema [SC]. Reclamou por todos os santos que existiam na época. 

Viramos a noite num ônibus da Penha. Um detalhe interessante é que os ônibus na 

época, o banco era reto, não tinha aqui o negócio do encosto para segurar a cabeça, 

e ele fica jogando a cabeça dele aí não deixava ninguém dormir do ônibus. Aí 

chegamos a reunião lá em Itapema, ele sentou na praia dormiu no mínimo 5 horas 

seguidas, lá na praia. Eu fui tocar a reunião. Era para ele ir junto, mas não conseguiu.  

H: E essa reunião aconteceu, então em 1978 mais ou menos? 

P3: 78. 

H: E no ano seguinte já foi adotado o uniforme por todas as escolas? 

 Saímos dali produzindo e mandando para todas escolas da União Sul 

Brasileira. E já contatando a outra União Norte que entrou direto. E na União Este 

ocorreram dificuldades administrativas [para implantar]. 

H: E nesse período você tem ideia de quantos alunos havia no Brasil, que 

estariam recebendo esse uniforme? 

P3. Nós tínhamos na faixa de 25.000 alunos no Brasil inteiro. 

H: E você já tinha produção ou já trabalhou com a produção para atender todos 

esses alunos no seu início? 

P3. Na época já com muita dificuldade. Nós apanhamos muito e deu muita coisa 

errada, tivemos muita dificuldade, mas fomos aprendendo, fomos crescendo, 

começamos a atender, chegou no momento de atender o Brasil inteiro com marrom e 

bege.  

H: Por quanto tempo persistiu este uniforme marrom e bege? 

P3. Marrom e bege depois de consolidado a peça piloto, a marca, as cores, ele 

durou, mais ou menos uns 6 anos. Por que mudou? Porque depois de 6 anos usando 

este uniforme, eu fui fazer uma..., eu comandei um desfile, o único desfile, quem sabe, 

que teve no Rio de Janeiro com todas as escolas Adventista na Presidente Vargas, e 

com o padrão já uniforme marrom e bege. 
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Eu era novo e gostava de moto, eu ia de São Paulo ao Rio de Janeiro para 

treinar os alunos em ordem unida e para marchar, para fazer um negócio bonito, um 

desfile bonito na Presidente Vargas. E quando estava ocorrendo o desfile, eu de moto 

acompanhando esse desfile, e quando você via o carioca de pele mais escura, 

naquele marrom e bege, aquilo apagava o brilho da criança. Quando eu olhei aquilo, 

eu falei: “Nossa esse uniforme está muito feio”. Então eu voltei e comentei com o João 

Apolinário, e aí comentei com ele: “Temos que mudar este uniforme, porque está 

apagando o brilho da criança. Precisamos criar uma coisa mais viva”! E a partir 

daquilo, ele mesmo começou a se envolver. E contratamos uma estilista na época e 

começamos a trabalhar e foi mais ou menos uns 5 anos esse trabalho até chegar no 

uniforme que até hoje é o padrão da Escola Adventista no Brasil. 

H: Conte então como foi essa mudança, porque mudou do marrom para o atual.  

P3. No final da gestão do uniforme marrom e bege, eu organizei um desfile no 

Rio de Janeiro, juntamente com departamental, que a gente se dava bem. Ele pediu 

para dar uma ajuda para a gente fazer um desfile de todas as escolas numa avenida 

importante do Rio de Janeiro, chamada Presidente Vargas. E eu, todo domingo, ia 

para lá, para treinar esse pessoal na praça Campo da Pólvora, (não sei onde no Rio 

de Janeiro), onde ia dar ordem unida para criançada. E no dia 07 de setembro, 

estávamos todos desfilando na Presidente Vargas e eu de moto, como batedor, 

acompanhando e dando comando ali, para ficar tudo organizado. Mas quando eu olhei 

aquele cenário todo, as crianças, mais moreninhas, acabavam ficando apagadas com 

esse marrom e bege. Isso tirava o brilho das crianças. E isso não gostei desse cenário 

que eu vi. Então quando voltei eu comentei com meu sócio, João Apolinário, sobre 

essa visão ruim que eu tive, desse desfile, do marrom e bege. E aí em seguida 

começamos a trabalhar em cima de melhorar esse visual, e onde contratando 

profissionais na época, uma estilista e entramos com este uniforme que tem até hoje, 

o azul petróleo e lilás. O uniforme que nós temos até hoje. 

H: Em que ano foi que se começou a usar, efetivamente, esse novo uniforme, 

você lembra? 

P3. Começamos a fazer essa mudança do marrom para o bege, a partir de 86. 

Começamos a troca, começamos introduzir o azul no meio, e foi muito bem recebido 

em todo o Brasil, porque ficou uma cor neutra e até hoje é uma marca bem, que ficou 

a marca da Escola Adventista. 
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H: A camiseta que você produzia tinha na gola um “EA”. Esse “EA” era de 

Escola Adventista ou era de Participante 3 e Apolinário?  

P3. Não! Era de Escola Adventista. A marca “EA” foi usada por muito tempo 

por Escola Adventista. Só que hoje a nossa gestão eclesiástica adventista está com 

mais expertise para isso, então hoje ela registra as coisas mais rápido. Mas antes não 

tinha esta expertise para registrar as marcas. Então uma instituição em São Paulo 

registrou essa marca, é uma instituição educacional e aí então, o Participante 1 na 

Divisão, um dia comentou a preocupação de que essa marca nós tínhamos perdido a 

marca “EA” para uma outra instituição educacional. Então, naquele momento, para 

não ter nenhum problema jurídico futuro, em nenhuma instituição nossa, nós pegamos 

e registramos, na nossa empresa Apolinário Confecções a marca “EA”, Participante 3 

e Apolinário na confecção. Caso viesse ter um problema jurídico em qualquer um, 

uniforme quem fabricou fomos nós e a marca EA era da confecção e só por essa razão 

que a gente fez esse registro para salvar, salvaguardar a rede de qualquer problema 

jurídico, mas sempre foi usado EA como Escola Adventista. 

H: Algum fato curioso que você se lembra em relação ao uniforme nesse 

período quando ainda não era padronizado?  

P3. Veja quando eu comecei a me relacionar com a Escola Adventista, como 

professor, lá pelos idos 71/72, ali pelo começo do meu trabalho, como professor de 

Educação Física, as escolas até umas tinham uma camisetinha e outras nem tinham 

nada. Mas tinham um logo grandão que eles usavam a mão com uma ‘biblinha’ no 

meio. E dentro desse pacote todo, surgiu um departamental chamado Darcy Reis, que 

era meio ousado para época, e que conseguiu uma doação da empresa Hering, de 

Santa Catarina, e conseguiu lá 20 mil camisetas, já estampada com aquela mão, aqui 

na frente [colocando a mão à frente do peito], grande, aqui na frente e [como] eles 

tinham poucos alunos, eles distribuíram essa camiseta para vários lugares no Brasil. 

Ele doava, porque ele ganhou, então mandou aqui para São Paulo, para outros 

lugares. Essa camiseta, ela correu para todo o lado aí, mas eram escolas, aí na faixa 

de 20.000 alunos, escolinhas pequenas e tal. Então esse é um fato que eu me lembro 

do momento. 

H: Você tem conhecimento da Lei 5692 de 71? Pode nos dizer alguma coisa 

sobre a sua experiência, em relação a essa lei e o desenvolvimento da história da 

educação adventista? 



103 
 

P3: Bom, essa lei, na época eu estava começando a dar aula e comecei a dar 

aula por causa da lei. Essa lei, foi a maior benção que aconteceu na rede Adventista 

no Brasil, porque pôs todo mundo para correr. As escolas eram escolinhas paroquiais, 

no fundo de igreja. Com essa lei ou você se profissionalizava, tem uma escola bem 

organizada ou fecharia. A ideia era que as Escolas Adventistas tinham que fechar. E 

nesse momento, surge uma benção no Brasil, chamado [Participante 1], formado pela 

Universidade de São Paulo, uma das melhores cabeças que nós tivemos na Divisão 

Sul Americana. Eu diria que está entre as melhores cabeças da Divisão Sul 

Americana, que capitalizou em cima dessa lei e pôs todo mundo pra correr. Começou 

a criar alguns protocolos para crescimento dentro da rede, e começou a avançar, e 

[dar] orientações para comprar terreno, e para melhorar a estrutura, e para ter de 

primeiro a oitava série. Aí eu acabei sendo chamado para ser professor de Educação 

Física, que até então não existia professor de Ciências, laboratório de ciências e, 

inclusive, na linha do tempo da Educação Adventista tiveram outros momentos que 

surgiram outras leis também, assim que pareciam que iriam minar a Escola Adventista. 

Mas que surgia, e o negócio [a Educação Adventista] explodia, e esse foi um dos 

exemplos. 

H: Na sua ótica, que você já começou a responder parte da próxima pergunta, 

que dificuldades teve a Educação Adventista devido a lei e quais as ações que você 

lembra que foram tomadas para superar essas dificuldades? 

 P3: As dificuldades que tivemos foram as seguintes: Primeiro, não tinha mão 

de obra qualificada. Professores qualificados para ensinar Educação Física e 

Ciências. Era primeira à quarta série. Não tínhamos terreno, não tínhamos prédios, 

não tinha quadra de Educação Física, não tinha um laboratório. Então, tudo conduzia 

para a ideia de que iriam acabar as Escolas Adventistas. Mas nisso surge um grupo, 

liderado pelo Participante 1, criando ações para quebrar esse paradigma, então ações 

de compra de terreno... Ele, por exemplo, lançou um cofrinho, uma latinha para todas 

as escolas fazer um fundo de educação na escola. Então, todas as escolas da época 

tinham aquela latinha e os alunos iam lá enchendo de moedinhas. Aquilo ajuntando 

para comprar escola, para fazer uma sala de aula, fazer uma quadra de esporte.... Eu 

mesmo, como professor, quando eu fui dar aula no Capão Redondo, não tinha quadra 

de esportes, era um terreno na terra e eu fiz a campanha também, assim ajuntei o 

dinheiro e aí os pais dos alunos, vi quem era pedreiro, que entendia disso, e fizemos 

a quadra de esporte, durante as férias de julho. No começo das aulas, no segundo 
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semestre, em sete de setembro nós inauguramos a quadra, tudo direitinho, com tabela 

de concreto.... Então essa lei pôs muita gente para correr e as facilidades foram 

acontecendo ao longo do tempo e foi melhorando cada vez mais e chegou onde 

chegamos.  

H: A próxima pergunta, você pode me dizer assim que fatos importantes 

contribuíram para esse processo da construção da logomarca e [para] a solidificação 

da logomarca da Educação Adventista? 

P3. Veja só. Quando eu comecei a ideia de padronizar esses uniformes, eu 

tinha assim uma ideia que a Escola Adventista iria crescer. Pela filosofia dela, pela 

base, seria grande no Brasil. E todos com a mesma imagem, no dia em que 

aparecesse na televisão, qualquer coisa da Escola Adventista é uma marca padrão 

no Brasil inteiro, isso no visual físico. E a logomarca tinha que fazer parte disso. E nós 

começamos. A primeira logomarca “Escola Adventista, Educação Integral” juntamente 

com uniforme e quando isso foi acontecendo, ao longo do tempo, os gestores de todas 

as sedes administrativas da igreja no Brasil, na área da educação, foram também, 

ficando de olho nisso e gostando disso. E tudo isso foi contribuindo para consolidar 

essa logomarca e, também, na sociedade em geral. Daí foi começando a correr, 

popularmente, no meio da sociedade [o termo] o Adventista. “Eu estudo no 

‘Adventista’ de Bauru”. “Eu estudo no ‘Adventista’ do Campo Limpo”. “Eu estudo no 

‘Adventista’ de Porto Alegre”. E tudo isso porque tinha uma logomarca “Escola 

Adventista, Educação Integral”. 

H: Você me explica aqui essa foto que você está mostrando? 

P3: Essa foto é do Colégio Adventista de Santo André, quando não tinha 

nenhum padrão, nem o marrom e bege. Era um uniforme vinho, era o “shorts” vinho 

com viés branco e a camiseta branca, com a gola vinho. 

H: E isso era determinado pela administração local do colégio que escolhia o 

uniforme.... 

P3. Esse é o uniforme do colégio, que se diga de passagem que eu mesmo, 

quando fui dar aula lá pus. 

H: Ah, entendi! Então esse uniforme você que adotou no período que você 

estava na escola. 

P3. Aqui [mostrando outra foto] por exemplo, tem uma outra foto que é do 

Capão Redondo. Era branco e azul marinho, a calça, o “shorts”, a bermuda, tudo era 

azul marinho e a camiseta branca com a gola azul marinho. E o tênis era branco com 
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meia branca, com dois frisos azuis. E naquela época o logo era Escola Adventista 

Capão Redondo.  

H: Era um logo próprio do colégio. 

P3. Um logo próprio do colégio. Tinha um “CR” Capão Redondo. Escola 

Adventista Capão Redondo. Ainda não tinha uma logomarca padrão assim que se 

usasse. 

 

  



106 
 

Anexo F – Transcrição da Entrevista do participante 4 

H: Estou aqui entrevistando o participante 4. Explica para gente qual a sua 

formação acadêmica. 

P4: Eu tive a oportunidade de fazer 4 cursos de graduação: Teologia, 

Administração, Música e Medicina e pós-graduação nessas áreas, também um 

Mestrado em Liderança. 

H: Relate a sua área de atuação. Quando começou a trabalhar? Onde 

trabalhou? O que fez? Por favor. 

P4: Como eu disse, tive oportunidade de trabalhar nessas 4 áreas. Enquanto 

estudante de outros cursos, fui professor lá no Conservatório do atual UNASP 

Campus São Paulo. Professor na área de piano, solfejo, teoria musical, História da 

música. Também dei aulas particulares na área de música. Sou formado em piano, 

também. Na área de administração, fui também diretor do, então, Hospital Adventista 

de Salvador e também diretor do UNASP Campus Hortolândia. Na área ministerial, 

trabalhei como pastor de igreja, fui departamental de Educação na, então, Associação 

Paulista. Também departamental de Educação e Saúde na União Central Brasileira, 

por 17 anos. Atuei também em atividades ligadas a outros departamentos por tempo 

mais curtos. E nos últimos anos do período de ministério, porque trabalhei durante 38 

anos, fui também Secretário-geral do UNASP nos últimos 5 anos, precedendo a minha 

jubilação. Na medicina, trabalhei no período de obreiro, 7 anos como médico-obreiro, 

lá no Hospital Adventista Silvestre e também quando fui diretor do Hospital Adventista 

Salvador. Após a jubilação em 2010, estou trabalhando na área da Medicina. Minha 

especialidade é psiquiatria. Também trabalhei com Clínica Médica. Atualmente 

trabalho em São Paulo em algumas unidades básicas de saúde e trabalho também 

como psiquiatra privado numa clínica em Artur Nogueira. 

H: Eu gostaria que o senhor relatasse a sua experiência relacionada com o 

desenvolvimento da história da educação adventista considerando a lei 5692 de 1971. 

P4: Foi uma experiência muito interessante, porque a lei foi criada em 1971, 

mas a implementação dela demorou alguns anos. O próprio governo dava assim uma 

certa tolerância para que a implementação acontecesse, mas com algum prazo. 

Quando entrei [como Diretor de Educação da Rede Adventista no estado de SP] em 
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1974, já estava em vigor, algumas Delegacias de Ensino eram mais exigentes que 

outras. Mas isso foi muito importante que essa lei veio a calhar, porque, até então, 

praticamente, as Escolas Adventistas escolas de fundo... nós falávamos “de fundo de 

igreja”, tinha uma sala, duas, três ou quatro, e aí para harmonizar, mesmo as escolas 

primárias, com o programa do governo, houve necessidade de se comprar muitos 

terrenos, porque o que havia, nessas igrejas, eram espaços muito pequenos, em 

geral. Então a Associação junto com o Tesoureiro, na época, o Pastor Obert Schmidt 

e a administração resolveram fazer o seguinte: cada terreno que alguma igreja, algum 

lugar, comprasse, visando a escola, a Associação entrava com 80% do valor. Com 

isso nós compramos dezenas e dezenas de terrenos. Onde já havia escolas, poderiam 

ser ampliadas, onde não havia e havia alguma prioridade de abertura, eles foram 

adquiridos. Além disso, também ganhamos muitos terrenos das prefeituras. Vários 

terrenos de escolas hoje, terrenos bons, foram doações de prefeituras, até mesmo de 

algumas pessoas que tinham áreas, algumas doaram também, particularmente. E 

com isso depois houve a construção e as escolas, digamos primárias, passaram a ter 

que oferecer, com o tempo, no mínimo até a oitava série da época, que era o primeiro 

grau, então que se falava. Então uma escola primária nossa que, normalmente, ia até 

quarta série, ela teria que em um prazo, razoavelmente, curto implantar até a oitava. 

Mais para frente começou a surgir numa sequência, já no tempo que eu estava na 

União, a abertura dos colégios de externato. Foram também no nosso tempo. O 

primeiro colégio de externato [Escola com Ensino Médio], aqui da União Central 

Brasileira, abriu 1988, em Santo André. O diretor lá era o Professor Lourisnei. Foi um 

pioneiro nesse setor também. E nesse período da União, foram abertos 60 colégios, 

criação de Ensino Médio em 60 locais. 

H: Fale sobre as dificuldades surgidas com a lei e após a lei e ações que foram 

tomadas para superar essas dificuldades. 

P4: Nós tínhamos em algumas Delegacias de Ensino, algumas delegadas, 

algumas coordenadoras de ensino, supervisoras que eram mais exigentes que outras. 

Lembro bem na Vila Matilde, por exemplo, no tempo que o professor Osvaldo Leão 

dirigiu a escola lá, que a supervisora estava apertando o bastante os prazos. Mas 

muita coisa a gente conseguia contornar, através da Secretaria de Educação. Havia, 

lá na Secretaria de Educação do estado, um senhor Dr. Freire, se não engano, que 

na época recebíamos também, um pouco de bolsas, via empresas, salário-educação, 
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e ele foi muito solícito com a gente, ficamos amigos, de vez em quando dávamos um 

suquinho de uva para ele. Ele gostava muito dos produtos Superbom. Então, ele teve 

assim uma consideração de estender um pouco os prazos, para gente conseguir 

chegar no que a lei exigia. Mas, de modo geral, deu para superar, mas contornando 

aqui e ali. Mas sempre procuramos ficar dentro da legislação. 

H: Eu vou juntar agora duas perguntas em uma que eu gostaria que o senhor 

falasse alguns fatos importantes que contribuíram para o processo da construção da 

logomarca da Educação Adventista e também que citasse lembranças de situações, 

desafios que aconteceram nesse processo de criação e implantação da marca a nível 

nacional, formando assim, estabelecendo assim a Rede de Educação Adventista.  

P4: Algumas pessoas tiveram participação maior nessa questão. Temos um 

arquiteto, Dr. Clísio, que ao mesmo tempo era um designer de marca. Ele 

desenvolveu, com várias ideias, algumas hipóteses de marca e essas hipóteses, junto, 

também, com outros colegas, departamentais e os diretores de escolas e colégios, a 

gente depois levava para os encontros anuais de educação e mesmo encontros, 

anteriormente, encontro com departamentais, para, chegando nas reuniões maiores, 

apresentar as propostas. Então, havia mais do que uma proposta, exatamente como 

é que seria a logomarca, mas por consenso, vai-se trabalhando, vai-se conversando, 

vai-se definindo.... Chegava-se a um consenso, votava-se e depois isso aí, também 

era levado à consideração da Divisão para que tivessem o aval, também da entidade 

superior. Tanto na consolidação do uniforme, aquele primeiro uniforme de cor azul e 

uma logomarca também atualizada e mais na frente já na década, não vou lembrar 

agora, acho que 90, eu acho, teve também, uma atualização, digamos assim, da 

logomarca. 

H: Algum fato interessante sobre a solidificação da marca a nível nacional? 

P4: Houve várias reuniões isso eram anuais essas reuniões, e outras vezes 

com outras Uniões. Somente a União Sul e Este. E aí formou-se um pool financeiro e 

cada ano, naquela época, havia uma publicidade a nível de... não só da mídia 

impressa, mas também a mídia, mesmo, a mídia falada, televisão... Tinha publicidade 

em cima disso. Rádios! Enfim uma boa cobertura para aquele período, relativo às 

matrículas, um pouco antes, formando uma conscientização, inclusive da logomarca. 
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Ela sempre aparecia lá. Eu acho que isso influenciou assim, para dar uma certa 

qualidade e ficar conhecida da marca Adventista. 

 


