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RESUMO 
 

O tema desta dissertação é a Avaliação Institucional da Educação Básica. Para 
tal, faz-se a análise do processo de avaliação, com ênfase no instrumento 
utilizado pelas Escolas Adventistas de nível básico do estado de São Paulo, 
considerando que a educação adventista se tornou uma parte consistente 
dentro da estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Procurou-se, neste 
trabalho, como objetivo geral, compreender como se configura a prática da 
avaliação institucional das escolas da Rede Adventista de Educação. O 
método da investigação incluiu análise bibliográfica dos principais teóricos da 
área de políticas públicas e do sistema privado bem como da avaliação 
institucional, seguido de exame documental do instrumento utilizado no 
processo de avaliação institucional. O estudo resgata a contextualização 
histórica do desenvolvimento da escola privada, destacando aspectos 
relevantes de sua relação com o Estado. Também apresenta brevemente a 
história da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) nos Estados Unidos (EUA) 
e no Brasil, de modo a situar o surgimento do sistema educacional adventista, 
bem como a sua filosofia de ensino, buscando conhecer as origens desse 
grupo religioso que há mais de um século atua no cenário educacional 
brasileiro. Em seguida, aborda aspectos da Avaliação Institucional. 
Finalmente, apresenta-se uma síntese do processo e uma descrição analítica 
do instrumento de avaliação institucional das escolas de nível básico da 
Educação Adventista. Na conclusão do trabalho, não se encontraram indícios 
de que o conceito adventista de avaliação educacional seja diferente do das 
abordagens tradicionais. Entretanto, na concepção adventista de avaliação, 
existe mais fortemente a preocupação de se manter um processo de avaliação 
contínuo e sistemático. 
 
 

Palavras-chave: Avaliação. Avaliação institucional. Educação básica. 
Educação adventista. Escola particular. SAEB. Qualidade do ensino. 



ABSTRACT 
 

The theme of this thesis is institutional assessment in elementary education. 
For that purpose, it offers an analysis of the evaluation process with emphasis 
on the assessment tool used by Adventist elementary schools in São Paulo, 
considering that Adventist education has become a consistent part within the 
structure of the Seventh-day Adventist Church. The main goal for this study 
was to understand how the Adventist Educational Network undertakes its 
institutional assessment. The research method included a literature review of 
the main theoreticians of public policies, private education, and institutional 
evaluation. It also included a documentary examination of the assessment tool 
used in the institutional evaluation process. The study also focuses the 
historical context of the development of private schools in Brazil, highlighting 
relevant aspects of their relationship with the State. It also briefly presents the 
history of the Seventh-day Adventist Church in the United States (US) and in 
Brazil, in order to contextualize the emergence of the Adventist educational 
system, as well as its educational philosophy, seeking to understand the origins 
of this religious group that operates for more than a century in the Brazilian 
educational scenario. The study then discusses important aspects of 
institutional evaluations. Finally, it presents a summary of the evaluation 
process and an analytical description of the institutional assessment tool for 
SDA elementary schools. In the end, no indications that the Adventist concept 
of educational evaluation is different from traditional approaches were found. 
However, the Adventist concept of institutional assessment shows more 
strongly a concern for maintaining a continuous and systematic evaluation 
process. 
 
 

Keywords: Evaluation. Institutional evaluation. Basic education. Adventist 
education. Private school. SAEB. Quality of education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema para esta Dissertação de Mestrado surgiu como 

necessidade de continuação da minha pesquisa apresentada como Trabalho de 

Conclusão de Curso do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão 

Educacional concluída em 2011 na Faculdade Adventista de Educação do Nordeste. 

O interesse vem de longa data, enquanto ainda era estudante de graduação. 

Primeiramente, gerado como resultado de uma curta experiência como membro de 

uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição acadêmica na qual eu 

trabalhava; segundo, pela proximidade no relacionamento com o professor Dr. Jovan 

Almeida, na época responsável pelo processo de avaliação institucional das 

Faculdades Adventistas da Bahia, onde fazia meu curso de graduação em Pedagogia. 

Esse relacionamento aproximado com professores e o envolvimento direto 

com atividades educacionais, possivelmente são em grande medida, resultado da 

influência recebida do exemplo da minha mãe Suely Maria Vieira Ferreira, que obteve, 

ainda jovem, o diploma de graduada no curso de Normal Superior com ênfase em 

ensino de língua portuguesa, exercendo por pouco tempo a profissão. Contudo, essa 

influência vem também de parentes que trabalhavam em escolas como professores 

ou funcionários, alguns hoje, inclusive, ocupando cargos administrativos elevados tais 

como o de coordenador pedagógico de município.  

O interesse pela docência sempre esteve presente em minha vida. Fui 

dedicado aluno de escola pública, que gostava muito de ler, fazer atividades de 

interpretação de texto e estava sempre envolvido em atividades educativas, tais como 

grêmios estudantis, grupos de teatros, atividades humanitárias e de ação social, etc. 

Minhas brincadeiras, quando criança, eram, inclusive, de professor, pois tive 

importantes referências em minha passagem pela escola, desde a Educação Infantil. 

Minhas lembranças quanto ao relacionamento com os professores das 

diversas disciplinas cursadas durante o Ensino Fundamental são excelentes. Isso 

acarretou, inclusive, grande admiração pela função de liderança do professor, a qual 

desde tenra idade me chamava considerável atenção pelo carisma e a capacidade de 

exercer influência positiva sobre as crianças. Por causa do meu envolvimento familiar 

com educadores, grande parte dos meus professores eram amigos próximos ou 

conhecidos dos meus familiares, o que me fornecia associação ainda maior, 

potencializando minha admiração pela profissão docente. 
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Com a chegada da juventude veio também a necessidade de trabalhar em 

tempo integral. Por esse motivo, tive que fazer grande parte do Ensino Médio no 

período noturno, dedicando menos tempo aos estudos, mas fazendo-o com 

qualidade. Nesse período, creditado ao meu envolvimento religioso, iniciei atividades 

de liderança com jovens e adolescentes. Uma importante participação ocorreu com o 

Clube de Desbravadores, atividade semelhante à dos escoteiros, em que pude ser 

instrutor de atividades educativas e recreativas para crianças e adolescentes na faixa 

etária entre 10 e 16 anos. 

Essas atividades despertaram em mim o desejo de fazer o curso de 

Graduação em Teologia no ano de 2002. Com apoio familiar, em 2003 me dirigi à 

região do Recôncavo Baiano para o Seminário Adventista Latino-Americano de 

Teologia e lá iniciei a graduação. Apesar de haver diversos cursos mais próximos na 

região sudeste, escolhi esse na região nordeste por ser mais barato, por causa da 

condição financeira desprivilegiada da minha família, por ser um dos poucos cursos 

aprovados e reconhecidos pelo MEC naquela época e por causa da ênfase prática 

que o curso oferecia. 

Após concluir o primeiro semestre do curso teológico em 2003, justamente 

por dificuldades financeiras, tive que trancar o curso por um semestre e me dedicar 

ao trabalho de vendedor de livros para acumular recursos e poder retornar no 

semestre seguinte, o que fiz com muito esforço. Ao retornar e me rematricular tive a 

oportunidade de trabalhar como aluno bolsista, dedicando parte do meu dia à função 

de monitor de disciplinas na área de Missiologia e secretário do Instituto de 

Crescimento de Igreja, um dos setores da coordenação do curso de teologia. 

Mesmo estando mais ocupado com as atividades do curso e meu trabalho na 

monitoria, não conseguia otimizar o aproveitamento do meu tempo diário, o que me 

deixava com muito tempo ocioso, por essa razão decidi aproveitar o tempo livre e 

fazer outro curso de graduação que complementasse as experiências adquiridas com 

o curso de teologia. Sendo assim, naquele ano de 2004 fiz o processo seletivo e fui 

aprovado para o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. 

Todo aquele interesse pelo processo educativo ao ser confrontado pelas 

teorias do movimento de renovação do ensino Escola Nova, que naquele tempo 

estava fomentando grandes discussões na instituição, gerou em mim a aspiração ao 

magistério. Isso fez com que eu me dedicasse, em alguns períodos, mais tempo de 
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estudo à área pedagógica, no entanto sem negligenciar a teológica na qual também 

estava envolvido simultaneamente. 

Nesse interim, tive a oportunidade de participar como representante discente 

no Fórum Acadêmico da instituição em que trabalhava e estudava. Isso me motivou 

grandemente a desenvolver outras atividades tais como presidente do Diretório 

Acadêmico do curso de Pedagogia, organizando e promovendo cursos de formação 

complementar e congressos para os estudantes de graduação. 

Fazendo isso, adquiri a confiança do corpo administrativo da instituição e da 

coordenação do meu curso. Dessa maneira, fui convidado por eles para compor a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) constituída, por representantes de todos os 

segmentos da escola, já que era, ao mesmo tempo, estudante de duas graduações 

na instituição e membro do corpo de funcionários. 

Essa experiência como membro da CPA me forneceu um vislumbre da 

condução do processo de implantação da autoavaliação institucional nos moldes do 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), abordando aspectos 

próprios da proposta, apontando potencialidades e fragilidades inerentes ao Sistema, 

mas principalmente aquelas concernentes à Instituição de Ensino Superior (IES) e 

seus atores. Em síntese, fizemos uma meta-avaliação com vistas a contribuir para a 

melhoria do processo. 

Acredito que se devem a esses momentos de análise, discussão e reflexão a 

instância e o despertar do interesse pelo tema. Cada reunião em que eu participava, 

observava que, além de abordar micros aspectos, referentes à própria instituição, 

também lidava com os macros aspectos que diziam respeito a todo o Sistema do 

Ensino Superior. A abordagem das CPAs era coordenada pelo Prof. Dr. Jovan 

Almeida, que estava naquela época realizando seu projeto de pesquisa para o 

doutorado em educação, projeto que se baseava na criação de cultura de avaliação 

em IES. Sua experiência e a forma como conduzia o processo foram de grande valia 

para o meu aprendizado, consolidando meu entusiasmo para o Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Gestão Educacional, no qual fui aluno da disciplina 

Avaliação Institucional que ele lecionava. Os debates acalorados e as ponderações 

profundas sobre o SINAES e o Ensino Superior como um todo, resultaram no projeto 

de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso da Pós com o tema “Avaliação 

Institucional como Ferramenta de Planejamento Estratégico”, orientado, inclusive, 



 15 

pelo Prof. Jovan Almeida, pesquisa essa, que culminou na realização do Programa de 

Mestrado da UMESP. 

Após me graduar nos cursos de teologia e pedagogia, iniciei minhas 

atividades profissionais na docência do Ensino Religioso nas escolas de educação 

básica da Rede Adventista em 2010 no estado do Espírito Santo, atuando por curto 

tempo naquela região, já que, em meados do mesmo ano, fui convidado para compor 

a equipe administrativa nas Escolas Adventistas da Zona Leste do estado de São 

Paulo onde tenho permanecido até o presente momento. 

Recebi incentivo da Instituição na qual trabalho para ingressar no Mestrado 

em Educação. Após ser aprovado no processo seletivo da UMESP, a pedido da 

Administração da Instituição mantenedora, apresentei minhas considerações sobre 

minha intenção de pesquisa . 

Percebi, em minhas pesquisas, que as políticas educacionais brasileiras para 

a Educação Básica são atividades complexas que exigem uma gama de saberes e 

esses vão muito além dos conhecimentos específicos da área de atuação do docente 

e gestores. Cada vez mais, as demandas internas e externas da instituição exigem 

dos membros da comunidade escolar a apropriação de novos saberes e a aquisição 

de novas competências para saber lidar e agir diante das situações iminentes desse 

cotidiano. 

Desde 1990, o Ministério da Educação (MEC), por intermédio do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), vem desenvolvendo, no 

Brasil, a avaliação das escolas, de caráter externo e em larga escala, com a 

implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que 

busca informações indicadas como necessárias à gestão dos sistemas de ensino e 

das políticas educacionais. 

É certo que instituições de ensino superior, em anos anteriores, já haviam 

participado de programas de avaliação, concebidos e implementados pelo governo 

federal, afora experiências isoladas e internas, pouco divulgadas, mas, em relação à 

instituição básica de ensino, não se tem notícia de iniciativas anteriores. 

Com o desígnio de aprofundar esses aspectos, analiso as políticas de 

avaliação da educação básica, uma temática valiosa, uma vez que o assunto é atual 

e uma fonte rica de pesquisa ainda mais quando essa análise é feita da perspectiva 

do ensino privado no qual está inserida a Rede Adventista de Educação que está 

presente em 115 países, representada por 7.916 instituições da educação infantil ao 
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ensino superior, com aproximadamente 90 mil professores comprometidos na 

formação de aproximadamente 1,8 milhão de alunos. Atualmente, no Brasil, a rede 

conta com mais de 450 unidades escolares, 10 mil professores e cerca de 176 mil 

alunos. Além dessas unidades, a organização mantém 15 colégios em regime de 

internato, sendo que sete deles oferecem da educação básica à superior. 

O tema desta dissertação é a Avaliação Institucional da Educação Básica. 

Para tal faz-se análise do processo de avaliação, com ênfase no instrumento utilizado 

pelas Escolas Adventistas de Nível Básico do estado de São Paulo. 

O método da investigação inclui análise bibliográfica dos principais teóricos 

da área de políticas públicas, sistema privado e avaliação institucional, seguido de 

exame documental do instrumento utilizado no processo de avaliação institucional 

utilizado na avaliação institucional empregada pela Rede Adventista de Educação 

com tópicos importantes das políticas públicas governamentais. Na tentativa de 

encontrar um consenso comum e único da avaliação e sua atuação institucional, 

demonstrou que nem todos estão de acordo quanto à maneira pela qual a avaliação 

deva ser feita, mas este estudo pretende abarcar as ideias mais abrangentes da área. 

Constituída de uma introdução contextualizada no atual cenário da avaliação, 

esta dissertação está subdividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo é feito um 

delineamento do desenvolvimento histórico e da expansão do ensino básico privado 

no Brasil. Sem a pretensão de apresentar-se como exaustivo, esse resgate demonstra 

sua origem e o seu percurso até seu estabelecimento como rede e destacado papel 

no ensino. Também discorre a respeito da relação do Estado brasileiro com o ensino 

privado, considerando sua correlação por vezes conflituosa e ponderando o papel da 

iniciativa privada na promoção da educação como direito, sua autonomia em face do 

controle estatal e seu antagonismo diante da atuação do estado como regulador e 

avaliador do ensino. 

O segundo capítulo investiga a origem da Rede de Educação Adventista. 

Existe, de fato, grande conexão entre a origem do sistema de ensino e a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, sua mantenedora. Isso acontece porque a formação desse 

sistema foi uma resposta ao crescimento da própria organização religiosa. Assim, a 

investigação envolve o delineamento histórico da igreja no mundo e a origem do 

sistema educacional adventista no Brasil, abordando, inclusive, a filosofia que 

compreende suas estratégias de ação e metodologias. 
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O terceiro capítulo nos remete diretamente ao tema estudado por esta 

dissertação: avaliação institucional. Esse capítulo, além de detalhar aspectos 

importantes a respeito do tema, destaca pontos que nos levam a uma compreensão 

maior a respeito do objeto que esta pesquisa analisa. Para isso, esse capítulo 

descreve o processo de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) e introduz a questão da avaliação institucional de escolas privadas. 

Do quarto capítulo consta propriamente a análise descritiva do instrumento 

utilizado pela Rede Adventista de Educação para avaliação das instituições de ensino 

de nível básico do estado de São Paulo, realçando os indicadores de qualidade de tal 

sistema de ensino. Por fim, nas considerações finais, tentamos desencadear uma 

reflexão a título de concluir a dissertação, seguida das referências bibliográficas. 
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1. O ENSINO BÁSICO PRIVADO BRASILEIRO 

 

1.1 Panorama histórico: desenvolvimento e expansão 

 

Os relatos do surgimento do ensino privado brasileiro conduzem,  

coincidentemente, à história da escola confessional. A atuação da escola privada, nos 

seus mais diversos formatos assumidos ao longo dos últimos cinco séculos, 

aconteceu de forma contínua na história do nosso país, efetivando uma contribuição 

importante à formação e ao desenvolvimento da sociedade brasileira e à promoção 

da educação como direito. 

A educação escolar no Brasil nasceu nos anos iniciais do seu período colonial 

(1549 a 1759), quando os primeiros missionários católicos vindos da Europa 

fundaram, na Bahia, a primeira instituição de ensino confessional (SHIGUNOV NETO; 

MACIEL, 2008, p. 175). Os Jesuítas ou Companhia de Jesus, como eram conhecidos, 

se estabeleceram com duas atividades educacionais, a principal voltada para a 

catequização (conversão) dos índios e outra voltada para os colonos, pela qual 

recebiam uma introdução ao letramento e lhes era ensinada doutrina cristã, os bons 

costumes e também os serviços religiosos. Os mais capazes estudavam o latim, e os 

outros nativos que não se sobressaíam nesse aprendizado, eram designados para o 

ensino profissionalizante agrícola ou manufatureiro. 

Com o tempo, essa proposta de instrução foi desautorizada pela ordem, o que 

resultou na adaptação dessa estrutura sem o ensino profissional e sem a presença 

dos índios. Esse ensino passou a ser ministrado apenas aos filhos da elite, excluindo 

o povo comum da educação. Dedicaram-se, então, especificamente à instrução dos 

filhos dos colonos e demais membros da Colônia, chegando a atender, num último 

estágio, até a formação da burguesia urbana, composta, sobretudo, pelos filhos dos 

donos de engenho. Esses jovens que, após a conclusão de seus estudos no Brasil, 

partiam para estudar em universidades no exterior, vão fomentar mais tarde o espírito 

nacionalista. Através de seu ensino e sua metodologia, os Jesuítas desempenharam 

grande influência sobre a incipiente sociedade brasileira, formada pelos filhos da 

classe burguesa. 

Esse período foi marcado pelo distanciamento do Estado no que tange ao 

financiamento da educação pública no País, tendo ficado, prioritariamente, ao encargo 

de Ordens Religiosas, como a dos Franciscanos, dos Jesuítas, dos Oratorianos, dos 
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Dominicanos, dos Beneditinos, dos Carmelitas, entre outros e, secundariamente, em 

caráter suplementar, sob a responsabilidade da esfera particular (MENEZES, 2005; 

ALVES, 2009). 

Os Jesuítas mantiveram estas escolas pela colônia, até que o Marquês de 

Pombal as eliminou em 1759, por considerá-las opositoras a Portugal. Pombal 

pretendia, então, reorganizar o ensino a seu favor, estabelecendo novos objetivos e, 

por pelo menos uma década, se esforçou por executá-los, mas não teve grande êxito, 

mesmo tendo conseguido, em 1759, pelo decreto de 28 de junho, a criação da Direção 

Geral, uma espécie de “Ministério da Educação” para a Colônia, que abarcaria toda a 

estrutura educacional no Brasil. Essas alterações pouco mudaram a realidade escolar 

brasileira de então e tampouco constituíram uma proposta de educação popular, pois 

eram limitadas à elite. 

Pode-se dizer que, com a expulsão dos jesuítas, encerrou-se uma fase da 

educação privada brasileira, mas a presença de outros estabelecimentos particulares 

assegurou, mesmo que de modo acanhado, a continuidade do ensino privado. 

Somente alguns seminários, internatos para moças e modestas escolas paroquiais 

foram estabelecidos (SECO; AMARAL, 2012). 

Alves (2009, p. 72) sugere que o período que se seguiu foi o “de menor 

atividade da iniciativa privada na história educacional brasileira”. E mesmo a 

proclamação da Independência, em 1822, não alterou esse quadro de estagnação 

educacional em que o país foi lançado. Somente em 1824, com a promulgação de sua 

primeira Constituição, o Brasil, pela primeira vez, inspirado no modelo da Constituição 

francesa de 1791, pretendeu criar um Sistema Nacional de Educação, propondo 

escolas primárias para todas as cidades, colégios e liceus em cada capital e ensino 

superior nas grandes cidades. 

Entretanto, as dificuldades econômicas oriundas do grande consumo de 

produtos importados causaram o endividamento do País, reduzindo os recursos 

necessários para organizar a educação pública, mesmo no nível primário. Houve 

porém, exceção no investimento feito na criação de Instituições de Ensino Superior, 

necessárias para a formação do quadro da administração pública, o que resultou em 

um considerável desenvolvimento do Ensino Superior em comparação aos outros 

níveis de ensino. Essa discrepância perdura até os dias de hoje. 

Em 07 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica em favor de seu filho, Dom Pedro 

II, e retorna para Portugal. Durante a Regência decretou-se um Ato Adicional à 
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Constituição (1834) que influenciou de modo significativo a evolução da Educação no 

Brasil. A nova legislação descentralizou a gestão do ensino escolar e tanto o ensino 

primário quanto o secundário passaram, naquele momento, ao restrito encargo do 

governo de cada Província. Mas as Assembleias Provinciais, por sua vez, procuraram 

de antemão fazer uso das novas prerrogativas, votando “uma multidão de leis 

incoerentes” sobre instrução pública (SAVIANI, 2008, p. 129). Com isso, na ausência 

de recursos para organizar seu próprio ensino, público e gratuito, especialmente em 

nível secundário, abriu-se espaço para que a iniciativa privada assumisse tal tarefa. 

Já o governo central responsabilizou-se unicamente por todo Ensino Superior 

existente ou a ser criado. Essa mudança também desarticulou o “ensino básico” que 

fez do ensino secundário um curso preparatório para ingresso na Faculdade (ALVES, 

2009). 

Sumariamente, o ensino no país dividiu-se em: 1. ensino público primário e 

gratuito, em estado de abandono. 2. ensino secundário, privado e pago, sustentado 

pelas famílias dotadas de recursos em função de seu acesso aos estabelecimentos 

de ensino superior. Desse modo, à medida que as escolas secundárias proliferavam, 

sob os auspícios da iniciativa privada, a instrução pública caminhava a passos lentos. 

As críticas principais recaíam sobre a insuficiência quantitativa, falta de preparo, 

escassa remuneração e pouca dedicação dos professores; a ineficiência do método 

lancasteriano atribuída, sobretudo, à falta de instalações físicas adequadas à prática 

do ensino mútuo; e a ausência de fiscalização por parte das autoridades do ensino, o 

que tornava frequente nos relatórios a demanda pela implantação de um serviço de 

inspeção escolar. 

Para controlar melhor o trabalho dos professores e, assim, obter melhores 

resultados, o Estado passou a exigir que as câmaras municipais cumprissem as 

determinações legais a elas impostas. O processo de “fiscalizar e avaliar” o trabalho 

desenvolvido pelo ensino público e privado foi atribuído a funcionários da Câmara e 

também à recém criada Sociedade Promotora da Instrução Elementar, ambas com 

papéis muito semelhantes. Mas, em função do acúmulo de atividades 

desempenhadas pela Câmara, exigia-se dos funcionários do Estado averiguar o 

compromisso dos professores com o cumprimento de suas funções e a efetiva 

frequência dos alunos às aulas, enquanto que a solicitação feita à Sociedade 

Promotora da Instrução estava mais voltada para a prática pedagógica dos 
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professores. Em anos posteriores, o processo e o sistema de inspeção das escolas 

foram sendo aperfeiçoados (CASTANHA, 2007). 

Apesar das medidas tomadas para melhoria do ensino público, ele continuou 

não suprindo as expectativas dos diversos setores da sociedade. Diante de um 

exercício conjunto da aristocracia e grupos de interesse, o Imperador sanciona, em 

1854, a Lei de Liberdade de Ensino, consolidando a livre iniciativa na educação 

através de uma escola privada autônoma em relação ao Estado. 

Os protestantes de procedência missionária norte-americana, metodistas, 

presbiterianos e batistas, aproveitaram a onda liberal e a oportunidade criada pela Lei 

n. 54, de 1868, que suprimiu o ensino secundário na Província de São Paulo, para se 

introduzirem no ambiente educativo brasileiro, a partir do final da década de 1860. 

Esses protestantes estabeleceram, em especial, colégios para os filhos da elite 

republicana e da oligarquia agrária brasileira na região sudeste do país. Também 

abriram escolas paroquiais nas periferias das cidades em processo de 

industrialização, onde eram ministradas as primeiras letras (MESQUIDA, 1994). 

E, por ocasião dessa acentuada expansão, principalmente a da escola 

confessional, aconteceu a reestruturação do ensino católico, denominada 

“Romanização”, e ocorreu também no ensino público, em 18 de abril de 1879, uma 

reforma que ficou conhecida pelo nome de seu principal articulador, Leôncio de 

Carvalho. Nas palavras de Alves (2009, p. 74): 

 

Entre as diferentes medidas para o ensino privado, a mais importante 
foi a ampliação dos parâmetros para a liberdade de ensino, medida 
que tornou possível a manifestação de outras tendências pedagógicas 
e tornou livre o credo religioso dos alunos. Fica, assim, definitivamente 
instituído o pluralismo educacional no Brasil, somente no final do seu 
quarto século de história. A medida estimulou que tendências 
pedagógicas, segmentos da sociedade e confissões religiosas 
diversas abrissem estabelecimentos escolares. 

 

Nesse período, por conta do estabelecimento da República, é instaurado um 

ciclo dos mais importantes para o ensino privado. É nessa época que ocorrem 

acentuadas mudanças políticas na educação. Em 1891, é promulgada uma nova 

Constituição, estabelecendo o regime presidencial de sistema federativo e, como 

consequência natural, promoveu a descentralização, outorgada ao ensino em 1834, 

e passando a ser categoricamente adotada no sistema educacional brasileiro. Deste 

modo, a Constituição de 1891 confere especificamente à União a tarefa da 
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organização do ensino superior e do Distrito Federal; logo, deixa o ensino primário e 

secundário sob responsabilidade dos Estados e Municípios, como já vinha fazendo 

até então (SOARES, 2005). 

Para Fávero (2001), o processo constituinte nesse ciclo pode ser resumido em 

três temas: 1) a organização, a esfera pública dividida em União e unidades 

federadas, e a liberdade de abertura de escolas no âmbito do mercado, que resultam 

em duas decorrências: a manutenção do diploma oficial e a divisão de competências 

(a instrução pública primária é delegada aos Estados e Municípios; o ensino 

secundário fica a cargo dos Estados, mas poderia também ser mantido pela União e 

pela iniciativa privada em caráter concorrente; e o ensino superior é privativo da União, 

aberto aos Estados e livre à iniciativa privada); 2) a laicidade, separação da Igreja do 

Estado, determinando uma posição não religiosa nas escolas públicas; e 3) a 

obrigatoriedade e gratuidade da instrução primária, em que ocorre a omissão em 

relação a ambas as propostas, pois nenhuma delas constou como responsabilidade 

da União. 

Contudo, Alves (2009) avalia que as reformas propostas não foram eficientes. 

Nenhuma dessas reformas de ensino empreendidas pelo Estado modificou de 

maneira significativa, o sistema escolar. Para ele, a despeito de seus méritos, essas 

reformas sempre “ignoraram os conflitos sociais, econômicos, políticos e ideológicos” 

(p. 75). No contexto da falta de progresso da educação pública, o ensino privado vai 

rapidamente ocupar os espaços vazios, sobretudo no ensino secundário. 

A insatisfação suscitada pela República Velha (1889-1930) fez surgir um 

movimento militar que resultou na queda do Presidente Washington Luiz. O período 

de 1930 a 1945 teve como Chefe de Estado Getúlio Vargas, que governou como 

ditador a partir de 1937. Essa mudança na política teve influência direta de líderes 

católicos e isso contribuiu para restituir à Igreja Católica a influência política no Estado 

Novo. Entre as decisões governamentais obtidas pela Igreja, várias diziam respeito à 

Educação Católica. Em 1931, decretou-se o retorno do ensino religioso à Escola 

Pública, “dando provas de que o processo do Estado laico brasileiro era uma falácia” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 952). A nova Constituição de 1934 proclamava o ensino religioso 

facultativo nas escolas públicas; assistência religiosa regulamentar ao Exército, aos 

hospitais e às prisões; a liberdade de organização de um sindicato para o Educação 

Católica; e ajuda financeira às escolas privadas (ALVES, 2002). 
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Foi nessa época que surgiu a Escola Nova no cenário nacional, com uma 

geração de educadores liberais, com destaque para Anísio Teixeira, que defendiam 

um ensino público de qualidade e laico em oposição ao ensino privado, principalmente 

o confessional. Para Bittar (2009, p. 7), foi a época de grandes conflitos entre católicos 

e liberais, privatistas e publicistas, e de luta em favor da escola leiga: “a disputa 

ideológica era tão acirrada que os defensores da escola privada, ou seja, da Igreja 

Católica, não titubearam em rotular Anísio Teixeira de ‘agnóstico e cripto-comunista’”. 

Tal conflito colocou em xeque a livre iniciativa na educação. Em 1945 o ditador Vargas 

foi deposto por um golpe de Estado. Isso gerou uma abertura democrática que 

conduziu a novas formas de organização social e, consequentemente, novas políticas 

foram adotadas. Em 1946, criou-se uma nova Constituição, que marca o período de 

redemocratização do país. Contudo as mudanças não alteraram os direitos adquiridos 

anteriormente pelo ensino privado, que continuou recebendo investimento público. 

O suicídio de Vargas em 1954 é reconhecido como o acontecimento que define 

o marco histórico relativo aos antecedentes do Golpe-Militar, que viria a ocorrer 

somente em 1964. A plataforma governamental que se ergueu após o fim trágico de 

Vargas, estava associada ao desenvolvimento e à educação valorizada pelo seu 

caráter “utilitarista”. Nesse momento, consolidaram-se a descentralização 

administrativa, a flexibilização dos currículos escolares e a continuidade do 

financiamento público das instituições privadas. De acordo com Pires (2015, p. 150), 

este será o período da história brasileira “com grande estímulo à ação privatizante da 

educação e de fortalecimento dos grupos privados”. 

A democracia que se experimentou nos anos seguintes ao fim da ditadura no 

país conduziu à promulgação da Lei 4.024 em dezembro de 1961, que deu às escolas 

maior autonomia na sua organização administrativa e didática, provocando a 

reorganização do ensino privado. A aproximação entre educação e democracia que 

se esperou constituir a partir dela, surgiu da necessidade de adaptá-la a existência de 

um regime federativo, logo pluralista quanto às distinções regionais. E, a partir de 

então, a relação entre a iniciativa pública e privada na educação passou a ser 

protagonista nas definições centrais da nova lei. O que se seguiu foram discussões 

públicas que trouxeram novos pontos de vista favoráveis às instituições católicas, que 

dominavam o segmento do ensino secundário, e aos empresários da educação, ainda 

existentes em menor número naquele momento (MONTALVÃO, 2010). 
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No que diz respeito à distribuição de recursos, a Lei 4.024/61 beneficiou os 

interesses privados em detrimento dos interesses públicos pois, ao mesmo tempo em 

que definia que os recursos seriam empregados prioritariamente na manutenção e 

desenvolvimento do sistema público de ensino, a lei também assegurava a concessão 

de recursos às instituições de ensino privado, bem como o auxílio financeiro da União 

aos estados, municípios e à iniciativa particular na forma de subvenção ou assistência 

técnica e financeira (SAVIANI, 1998). Sob o ideal do reconhecimento da educação 

como direito de todos, foi permitida ao setor privado a possibilidade de expandir os 

negócios com o ensino, justificado pelo entendimento de que esse setor estaria 

arcando com uma responsabilidade que cabia ao setor público. 

No encalço da Ditadura Militar (1964-1985), a educação foi direcionada para se 

tornar uma atividade essencialmente lucrativa; ou seja, a prioridade era a privatização 

do ensino. Para tanto, o repasse de recursos para a educação pública era visto como 

um prejuízo, pois não atendia às expectativas do mercado. No entanto, o investimento 

nos estabelecimentos de ensino privado legitimava a mercantilização da educação, 

inserindo-se em um momento específico do desenvolvimento capitalista. Essa 

perspectiva estreita da educação orientada segundo os preceitos economistas estava 

respaldada, de acordo com Pires (2015), na teoria do capital humano, que reconhece 

a educação como um instrumento para fomentar o desenvolvimento das relações de 

trabalho. 

A partir dos anos 1980, com o agravamento da crise econômica e social, a 

Ditadura Civil-Militar entra em decadência. Isso colaborou para a organização de 

vários setores da sociedade brasileira, dos movimentos grevistas, de sindicatos rurais 

e urbanos que demandavam uma série de direitos trabalhistas e o regresso imediato 

da democracia, o que “difundiu os princípios do neoliberalismo entre as elites 

brasileiras” (GROS, 2004, p. 143). O resultado da política educacional privatizante 

produzida durante os anos do Estado de exceção, com a desobrigação do Estado no 

campo educacional, acarretou mais uma vez a crise do ensino público, o que 

favoreceu o empresariado da educação. 

A nova situação política requereu ajustes, inclusive na educação. Assim, uma 

nova Constituição foi promulgada em outubro de 1988, instituindo uma discussão mais 

acirrada sobre a educação como direito público subjetivo, reafirmando a 

responsabilidade do Estado e da família pelo seu oferecimento em colaboração com 

a sociedade. Também ampliou a noção de público e privado, o que Pires (2015, p. 
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178) classifica de “uma verdadeira e autêntica confusão conceitual”. Posteriormente 

a LDB estabeleceu a convivência das redes pública e particular, promovendo a 

distinção entre instituições com e sem fins lucrativos. 

Essas escolas sem fins lucrativos, rompem com a noção de público e privado, 

sendo definidas como “um conjunto de iniciativas particulares com um sentido público” 

(FERNANDES, 1994, p. 127). Uma das implicações mais controversas é que tais 

instituições passam a receber recurso público, condicionado à comprovação da não 

existência de finalidade lucrativa. Para Oliveira (2005), é a primeira vez na história da 

educação brasileira que uma constituição aceita a existência de instituições de ensino 

privado com fins lucrativos. Em sua redação, devido ao seu objetivo, estas não 

estariam “habilitadas” a requerer recursos públicos. 

O desenvolvimento econômico do país, a precária qualidade do ensino público 

que se seguiu e a crescente qualidade do serviço educacional prestado pela escola 

particular continuaram propiciando o crescimento do setor privado, em um primeiro 

momento, na educação básica e, a partir dos anos 1990, também no ensino superior. 

O que sucedeu foi que os mesmos princípios que nortearam a Constituição de 1988, 

foram reproduzidos e desdobrados na Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, que estabeleceu critérios e normas para a educação nacional. A respectiva 

lei foi construída após debates e trouxe grandes modificações. Destaca-se o fato de 

a LDB abrir espaço para que recursos públicos pudessem ser repassados a escolas 

privadas de âmbito comunitário, confessional e filantrópico. 
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Outro aspecto relevante é a equiparação entre as “condições para acesso e 

permanência na escola” que, considerando a existência de instituições públicas e 

privadas, ocasionou a criação de mecanismos fiscalizadores e a formulação de 

índices comparativos para garantir o cumprimento desse princípio. Cabe ressaltar 

também o fato de a Constituição Federal já ter estabelecido que o ensino é livre à 

iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Com 

esse feito, a LDB reforçou a introdução de dispositivos para a avaliação e controle na 

regulação da qualidade do ensino em escala nacional e também contribuiu para o 

movimento que instituiu a avaliação nacional do rendimento escolar como domínio da 

ação da administração federal. 

 

 

Isto posto, observou-se que, desde o final do século XX, as relações entre 

ensino privado e Estado brasileiro vieram sofrendo mudanças expressivas que 

acabam por embargar a expansão da iniciativa privada. Entretanto, isso não impediu 

que ela alcançasse significativo crescimento. Conforme dados do INEP (Apud. 

OLIVEIRA, 2007), em 1975, o ensino público, mesmo que deficitário, acolheu 24,8 

 
Tabela 1 - Número de Matrículas das Redes Pública e Privada 

 

Ano 
Total de 

Matrículas 
Rede 

Pública 
Rede 

Privada 
% de  

privados 

1975 24.884.287 21.485.152 3.399.135 13,66% 

1996 38.870.347 33.985.931 4.884.416 12,57% 

2000 35.717.948 32.528.707 3.189.241 8,93% 

2002 56.203.383 49.019.486 7.183.897 12,78% 

2003 55.317.747 48.369.509 6.948.238 12,56% 

2004 56.174.997 49.196.394 6.978.603 12,42% 

2005 56.471.622 49.040.519 7.431.103 13,16% 

2006 55.942.047 48.595.844 7.346.203 13,13% 

2007 53.028.928 46.643.406 6.385.522 12,04% 

2008 53.232.868 46.131.825 7.101.043 13,34% 

2009 52.580.452 45.270.710 7.309.742 13,90% 

2010 51.549.889 43.989.507 7.560.382 14,67% 

2014 49.771.371 40.680.590 9.090.781 18,27% 

 
Fonte: Oliveira (2007) e INEP (1996; 2000; 2010 e 2014) 
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milhões de alunos (86% do total de alunos), ao passo que o ensino particular recebeu 

3,3 milhões. Apenas a partir do ano 2000 a iniciativa privada produz um crescimento 

cadenciado, alcançando 18,27% do total de alunos matriculados no ano de 2014. Na 

tabela 1 e no gráfico 1, pode-se verificar o desenvolvimento, mesmo que irregular, da 

rede privada com base no número de matrículas, em comparação à rede pública.  

 

 

 

Esses números evidenciam que, nessas últimas três décadas, praticamente 

universalizou-se o atendimento de toda a população. Mesmo que as matrículas da 

rede privada sejam modestas em relação às da rede pública, como mostram os dados 

do Inep dos anos apresentados, não se pode esquecer o caráter elitista da educação 

privada no Brasil. Akkari et al. (2011) nos faz considerar que aproximadamente 80% 

das crianças oriundas de famílias mais ricas frequentam a rede privada, enquanto 

esse percentual é de apenas 3,5% para as crianças de famílias com baixa renda. 

 
Gráfico 1 - Demonstrativo das Matrículas das Redes Pública e Privada 

 
 

Fonte: Oliveira (2007) e INEP (1996, 2000, 2010 e 2014). 
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Entre os anos 2010-2014, o número de alunos matriculados no ensino privado 

subiu 14,6%, passando de 7,5 milhões para 9 milhões. No mesmo período, a 

quantidade de estudantes em instituições públicas encolheu 7,5%, caindo de 43,9 

milhões para 40,6 milhões em todo o Brasil. Aproximadamente no mesmo período, a 

renda real do brasileiro também apresentou um crescimento significativo. Foram 

12,9%, já descontada a inflação, entre 2010 e 2013; e a relação do aumento da classe 

C com o número de matrículas provavelmente está diretamente ligada à mudança no 

crescimento do poder aquisitivo 

 

 

Conforme relatório apresentado pela Federação Nacional das Escolas 

Particulares (FENEP, 2013), na segunda metade da última década, as matrículas no 

ensino oficial passaram a diminuir em cerca de um milhão por ano. Entre 2005 e 2012, 

a redução totalizou 7.217.630. Para o segmento privado, a segunda metade da 

década também começou com retração, embora mais branda que a sofrida pelo setor 

público. Esse movimento durou três anos. Em 2009, o número de matrículas começou 

a crescer de novo sem interrupção até 2014. O gráfico 2 sintetiza essa assimetria de 

trajetórias por meio da proporção entre matrículas nos estabelecimentos privados e 

total de matrículas no ensino básico. 

A discrepância entre as trajetórias do número de matrículas nas redes pública 

e privada, expansiva na primeira, contracionista na segunda, acaba por refletir 

 
Gráfico 2 - Demonstrativo do Percentual de Crescimento da Rede 

Privada 

 
Fonte: FENEP (2013). 

2010
2011

2012
2013

2014

14,67% 15,54% 16,55% 17,20% 18,27%
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também no quadro dos estabelecimentos de ensino. Conforme pode ser visto na 

tabela 2, existiam, em 2012, de acordo com o censo escolar do INEP, 38.060 

estabelecimentos privados de ensino básico. Esse número resultou do crescimento 

de 7,17% da rede privada, entre 2005 e 2012. Essa expansão equivale a um aumento 

médio anual de 0,99%. Trata-se de uma desaceleração, uma vez que, entre 1999 e 

2005, o crescimento anual foi de 3,11% (FENEP, 2013). 

 

 

No Estado de São Paulo também houve um crescimento expressivo. Na última 

década, a rede privada ganhou mais de 2.600 escolas privadas de ensino fundamental 

e médio, correspondendo a um crescimento de 36%. As matrículas no ensino 

fundamental privado aumentaram 30%, alcançando 1 milhão de alunos em 2013. No 

ensino médio, a ampliação foi menor, mas positiva, ultrapassando de 275 mil alunos 

em 2013 (CAMELO, 2014, p. 7). 

O crescimento geral observado se deve a diversos fatores, inclusive o 

econômico. Mas o descontentamento com o ensino público é uma das razões por que 

há uma parcela da população que esteja buscando ainda mais uma alternativa na 

rede privada de ensino regular. A educação brasileira tornou-se uma oportunidade 

para interesses estritamente capitalistas. Frente às disparidades dos modelos de 

educação, evidencia-se a necessidade do investimento no setor de ensino brasileiro, 

não somente a fim de promover maior igualdade nas oportunidades do mercado de 

trabalho, como também para conter a ambição desmedida de instituições de baixa 

qualificação. Nos últimos anos, temos acompanhado um intenso diálogo entre o setor 

 
Tabela 2 - Percentual de Matrículas da Rede Privada 

 

Ano Total Rede privada % de privadas 

1999 217.362 29.551 13,6% 

2005 207.234 31.515 17,1% 

2012 192.676 38.060 19,8% 

 
Fonte: FENEP (2013). 
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privado na educação superior e o Estado, o que não é objetivo deste estudo analisar, 

mas do mesmo modo há a necessidade de uma avaliação quanto à relação e 

intervenção do Estado junto à iniciativa privada na educação básica.  

Nesse sentido, nas próximas páginas faremos uma breve análise da relação 

entre Estado e educação básica privada, o que culminará numa análise da intervenção 

estatal na avaliação e controle desse setor da educação. 

 

 

1.2 Relações entre Estado brasileiro e o ensino privado 

 

Não obstante o significativo desenvolvimento da educação privada no Brasil 

demonstrado com base nos dados apresentados, a fim de ir além de uma análise 

histórica desse desenvolvimento, é imprescindível um exame do período atual que é 

marcado por aparentes conflitos com o Estado. Concordando com Alves (2009, p. 76), 

qualquer análise que envolva as relações entre Estado e iniciativa privada na 

educação deve considerar três dimensões de elevada complexidade: 1. A contribuição 

ou não da educação privada para a promoção da educação como direito; 2. Autonomia 

das entidades privadas, as fronteiras de sua atuação, o financiamento e o controle 

estatal; e 3. A intervenção do Estado como regulador e avaliador da escola particular, 

automaticamente das instituições filantrópicas em que a Rede Adventista está 

alocada. Essas questões serão discutidas a seguir. 

 

 

1.2.1 A iniciativa privada e a promoção da educação como direito 
 

A tensão entre o ensino público oficial, como parâmetro para a equiparação, e 

o privado como livre (passível de reconhecimento estatal), atravessou toda a história 

da educação brasileira como uma polarização entre liberais, positivistas e 

intervencionistas. A atual Constituição Federal é fruto de intensos debates que 

expressaram diferentes demandas e reivindicações de diversos sujeitos. E essa 

pluralidade conflitiva é apresentada com clareza em seu capítulo sobre a Educação. 

A Constituição e, posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) 

instauraram o conceito de educação básica como direito da cidadania e dever do 
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Estado, obrigando-o a universalizar, através do ensino público, a escolarização 

básica. Ou seja, é preciso haver escolas para todos. 

Os processos de industrialização acabaram exercendo maior pressão sobre a 

escola, inicialmente na educação básica e, em seguida, no ensino superior. O 

aumento do número de escolas públicas em todos os níveis, ainda que real, não era 

suficiente para atender a todos. As transformações sociais ocasionaram mudanças 

profundas na escolarização que inicia cada vez mais cedo e conclui cada vez mais 

tarde na vida dos cidadãos.  

O descaso e a insuficiência do Estado na educação são revelados nas 

condições cada vez mais precárias de trabalho, salários desajustados, não 

contratação de docentes, sucessivas perdas de direitos, espaços insuficientes, sala 

de aulas, bibliotecas e laboratórios indigentes. Isso gerou um espaço enorme para a 

iniciativa particular que acabou por auxiliar o Estado na promoção da educação como 

direito. A necessidade de ampliar o ensino básico a toda população era um trabalho 

muito acima do planejamento orçamentário do Governo. Carecia-se, pois, apelar à 

iniciativa privada, através de investimentos financeiros e subvenções para criação de 

instituições de ensino, de modo a suprir a demanda das camadas média e alta da 

população, permitindo que o governo investisse nas escolas públicas acessíveis às 

camadas populares. 

Nesse contexto, um importante papel desempenhado pela escola privada foi 

contribuir na ampliação da oferta de ensino básico, considerando que, mesmo quando 

autorizada pelo Estado a oferecer esse serviço, a instituição privada está mediando o 

caráter público inerente à educação (CURY, 2002, p. 171). Como já apresentado, 

essas escolas foram entendidas como não-estatais e o setor privado passou a incluir 

atividades informais, associações voluntárias, corporações privadas não-lucrativas e 

organizações não-governamentais que, unidas, compõem o chamado setor privado 

não-mercantil, não-lucrativo ou terceiro setor. 

Mesmo que essas escolas não sejam estatais, pelo fato de não pertencerem 

ao aparelho do Estado, o ensino que proporcionam se destina à compensação de 

exigências não atendidas na implementação da educação escolar como “dever do 

Estado e direito do cidadão”. Há um ponto de vista que entende que tais instituições 

não somente se fazem beneficiárias do repasse de recursos públicos como são 

consideradas “públicas”, em função de sua abertura ao controle público do recurso 

oficial repassado e da abstenção do lucro (BONAMINO, 2003).  
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1.2.2 Autonomia das entidades privadas e aspectos do controle estatal 
 

Como é esclarecido por Cury (2006), as escolas públicas são oficiais por sua 

“natureza jurídica e por seu caráter de serviço público próprio”. Conectadas ao Estado, 

elas são dever dos governos que o ocupam e têm nele sua autoridade, dentro do 

regime democrático e republicano. Por conseguinte, dado nosso regime federativo 

composto por União, Estados, Distrito Federal e municípios, subdividem-se, de acordo 

com os respectivos sistemas administrativos de ensino, em municipais, estaduais e 

federais. 

No caso das escolas particulares, a sua presença na estrutura da educação 

nacional foi variável desde o surgimento da educação escolar no Brasil, embora todas 

as constituições brasileiras, inclusive a atual, as tenham validado sob a premissa da 

“liberdade de ensino”. Mas a liberdade de ensino, obedecendo à legislação 

educacional, atribui ao Estado a função de autorizador e avaliador da educação 

escolar. Isso conduziu para que a legislação brasileira impusesse certo controle à 

liberdade de ensino. Por outro lado, isso quer dizer que há pressupostos para a 

inserção da iniciativa privada na educação escolar regular e condições para seu 

estabelecimento. 

Ferreira (1989) elenca, de forma sucinta, as regras a serem obedecidas pelo 

Ensino privado: 

a) Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Não poderão as 

Escolas privadas se furtarem ao estrito cumprimento do currículo das 

escolas públicas e da carga-horária de cada matéria; 

b) Autorização e avaliação da qualidade de ensino, pelo Poder Público. O ato 

de autorização deve ser precedido de uma vistoria das instalações físicas e 

da capacidade do corpo docente e administrativo. Após a autorização de 

funcionamento, vem o ato de reconhecimento do ensino ministrado, que se 

materializa na verificação do bom andamento da escola. 

Além da obrigação de ser submetida aos processos de autorização e de 

avaliação, deve também ser autossustentável, conforme a LDB (9394/96), em seu 

artigo 7, que acrescenta que ela deve ter a “capacidade de autofinanciamento”. Assim, 

em consonância com a legislação educacional, seus atos tornam-se oficializados. 
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Sujeito aos parâmetros legais necessários, o ensino oferecido pela rede privada deve 

ser equiparado e seguir os parâmetros curriculares do ensino brasileiro, para que seus 

atos e diplomas possuam a mesma validade dos emitidos pelas escolas oficiais. Do 

mesmo modo, as escolas particulares devem respeitar também os artigos 1º e 20º da 

LDB, entre outros. 

Alves (2009, p. 75 e 76) pondera que, junto a essas diretrizes, há um cabedal 

de outras imposições que, por vezes, obriga o ensino privado a conviver com 

“verdadeiras arbitrariedades”. A intervenção do Estado se aproxima de certa dose de 

“autoritarismo e desrespeita a legislação” já consolidada e aplicável ao setor da 

educação privada. Essa alegação está em total consonância se o contexto for 

referente às instituições lucrativas, com o conceito de livre mercado, em que o Estado 

não deveria interferir nos negócios entre empresas e clientes. Contudo, as instituições 

filantrópicas de ensino ou entidades públicas não-estatais abrem mão desse privilégio 

para usufruírem dos “recursos públicos”. 

Para as instituições filantrópicas, diversas normatizações constitucionais 

seguiram-se, regimentando as ações das entidades sem fins lucrativos, sujeitando 

também as escolas confessionais a se enquadrar e se harmonizar ao modelo exigido. 

Assim, na atual conjuntura nacional, o Estado coopera financeiramente com 

instituições de âmbito confessional de ensino, por meio de isenção de impostos e os 

pais podem abater os valores no Imposto de Renda. Desta maneira, determinadas 

escolas particulares e/ou assistenciais, entre elas as escolas da Rede Adventista, 

podem oferecer os serviços educacionais aos cidadãos brasileiros, impondo-se sobre 

elas o dever de oferecer educação gratuita àqueles comprovadamente de baixa renda. 

Regulamentadas pela Lei nº. 9.870, de 23 de novembro de 1999, as instituições 

filantrópicas de ensino, impreterivelmente, devem oferecer, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) de gratuidade no tocante à receita líquida, aos favorecidos de seus serviços, 

de forma permanente e sem discriminação da clientela. Isso pode ser ofertado por 

meio de bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou integrais, sempre 

com finalidade beneficente e assistencial. 

Conforme Berkenbrock, (2010, p. 126), essa gratuidade exigida se aproxima da 

renúncia fiscal oferecida pelo poder público “como compensação pela assistência 

social prestada pela instituição”. O Estado “reconhece, assim, a necessidade desses 

serviços e renuncia ao recebimento de contribuições de impostos a quem prestar, 

direta e corretamente, este serviço à sociedade”. 
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Além dessas prerrogativas, Müller ([2014]) apresenta outras propostas de 

intervenção do Estado que ele considera como “ônus” às instituições de ensino 

privado, tais como: 

 

 Limitar o número de alunos em sala de aula; 

 Pretender que toda e qualquer escola privada, por menor que seja, deva 

capacitar-se para atender a toda e qualquer demanda de aluno com 

deficiência. 

 Impor a socialização de todos os custos decorrentes do atendimento de 

alunos com deficiência; 

 “Desativar” o sistema remuneratório celetista dos professores horistas, 

mediante o entendimento de que o pagamento de horas-aula não 

compreende o trabalho adjacente de preparação das aulas e de avaliação 

dos alunos, sintetizado no pleito da chamada “hora-atividade”; 

 Multiplicar funções paradocentes tornadas obrigatórias. 

 

Não é intensão desta pesquisa aprofundar esse assunto, mas não se pode 

ignorar o fato de que, nos últimos anos, sob essas circunstâncias, diversas instituições 

confessionais de ensino fecharam suas portas como reflexo deste intervencionismo, 

que não reconhece o direito e o serviço público que essas instituições oferecem. 

De acordo com Berkenbrock (2010, p. 132), 

 

Seja por motivos de ideologia estatizante, seja por motivos de visão 
secularistas que despreza a dimensão religiosa das escolas 
confessionais, os órgãos reguladores mostram-se, muitas vezes, 
avessos à participação de instituições não governamentais, 
dificultando o exercício da iniciativa privada no campo educacional. 

 

Assim, as relações do Sistema Adventista de Educação com o Estado brasileiro 

se dá no marco das questões apontadas. Há um sincronismo na discussão sobre a 

liberdade de ensino e o direito ao financiamento público para instituições filantrópicas 

como as da Educação Adventista, se constituindo, de certa forma, em um só e mesmo 

debate. 
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1.2.3 Estado como regulador e avaliador do ensino 
 

Considerando todos os elementos apresentados no decorrer deste capítulo, 

observa-se que há um constante conflito entre as instituições particulares e o Estado. 

O aspecto mais relevante sobre essa questão refere-se ao fato de que a qualidade do 

ensino privado e não somente das escolas públicas, como preconiza a Constituição, 

deve ser “avaliada” pelo Poder Público. Mas quais são os mecanismos utilizados pelo 

Estado para avaliar a qualidade do ensino oferecido por instituições privadas e 

públicas? Identifico os dois instrumentos: a supervisão escolar e a avaliação 

institucional.  

Uma dessas formas de controle sobre as duas redes inclui a supervisão de 

ensino, em alguns lugares identificada também com a inspeção escolar, que 

periodicamente realiza visitas para averiguar, dentre outros aspectos, as condições 

legais e físicas para funcionamento da unidade escolar. Essa “autorização” de 

instituições privadas para o oferecimento de serviços educacionais, fica sob 

responsabilidade das Secretarias e Delegacias regionais de ensino que também se 

responsabilizam pela tarefa de inspecionar as instituições. Essa fiscalização 

comumente exige que tais instituições zelem pelo cumprimento das normas que 

regem o ensino.  

Nesse sentido, a “autorização” origina-se na tarefa da inspeção escolar, que 

tem ampla função. Dentre suas atribuições encontram-se: cadastrar as instituições 

aos referidos Sistemas de Educação; orientar, acompanhar e avaliar procedimentos 

legais referentes à regularização das instituições educacionais; orientar e acompanhar 

os procedimentos para montagem de processos concernentes a credenciamento e 

autorização de funcionamento; verificar se os procedimentos de matrícula das 

instituições atendem à legislação pertinente, realizando interferências, quando 

necessário; orientar e verificar o cumprimento do Regimento Escolar, da Programação 

Curricular, do Calendário Escolar e do Projeto Político-Pedagógico da Instituição; 

analisar o quadro administrativo e docente das instituições, de acordo com a 

legislação vigente; e inspecionar o imóvel destinado à Instituição, verificando se é 

adequado à finalidade atendendo às normas e especificações técnicas definidas pela 

legislação vigente, entre outras. 

Entretanto, o mecanismo de ação mais abrangente são as avaliações 

sistêmicas que o Estado realiza, dentre outros motivos, para definir indicadores de 
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qualidade para as escolas públicas. Todavia, constitucionalmente, o Estado é 

responsável por avaliar também a qualidade do ensino privado. Há de se notar que a 

avaliação atualmente realizada fornece dados estatísticos sobre a rede como um todo, 

e não há informação sobre cada escola da rede particular, mesmo porque o Estado 

tem feito a opção de avaliar as escolas particulares apenas por amostragem. 

Dentre os mecanismos que são usados encontra-se a verificação das taxas de 

aprovação, de reprovação e de abandono escolar. O conjunto desses índices constitui 

o “rendimento e movimento escolar” identificado, em todas as escolas da educação 

básica, urbanas e rurais, privadas ou públicas, por meio do Censo Escolar. No caso 

das escolas públicas, essas taxas são utilizadas para a aferição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) juntamente com os resultados da Prova 

Brasil, SAEB, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, especificamente para o 

Estado de São Paulo, também inclui-se o Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de SP (SARESP). 

Apesar de qualquer cidadão ter direito ao acesso aos resultados das escolas 

que participam desses instrumentos de avaliação, este recebe apenas os resultados 

das escolas públicas, pois o Estado só abre a possibilidade de participação das 

escolas privadas por amostragem. O que ocorre é que as escolas que participam 

desse sistema por adesão não divulgam os resultados e, mesmo que divulgassem, é 

necessário analisar se apenas pela captação de dados sobre o rendimento do aluno 

se pode obter uma avaliação da instituição escolar e, consequentemente, da 

educação como um todo. Muitas vezes até mesmo um paralelo entre a educação 

pública e a privada é traçado, comparando-se itens relacionados à aprendizagem e 

outras esferas da educação do aluno de escola privada com os de escola pública. 

Para Scarfoni e Borges (2014), com essa estratégia o Estado cada vez mais se 

desresponsabiliza da educação, criando apenas métodos genéricos de avaliação sem 

se responsabilizar pela educação em si, cobrando resultados na avaliação, mas não 

fornecendo os meios para que uma educação de qualidade, de fato, aconteça. 

É muito pouco eficaz uma avaliação que enfatiza apenas a comparação de 

resultados médios, para saber qual é superior ou inferior, ou que faz ranking entre 

escolas; o importante é ter indicadores que mostrem nos diversos níveis o que deve 

melhorar e como melhorar. A melhoria da qualidade educacional de uma escola não 

se faz por um esforço pontual, mas por ações duradouras no tempo; daí a importância 
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de se disseminar o conceito de melhoria contínua nos programas de gestão 

(CANÇADO, 2011, p. 22). 

Sem entrar no mérito dos mecanismos de avaliação que o Estado utiliza, é 

evidente que existem meios de avaliar o rendimento escolar dos alunos. Mas, 

considerando que a avaliação engloba muito mais do que isso, além de avaliar o 

desempenho e a aprendizagem do aluno, realizada pelo professor e pelos sistemas 

de ensino em larga escala, para uma efetiva avaliação da qualidade, é necessário que 

existam mecanismos, instrumentos, métodos e processos que avaliem 

especificamente a entidade, o que aponta para a avaliação institucional. 

Nesse sentido, a avaliação chega a uma escala de maturação tal que possibilite 

sua atuação em áreas muito específicas, como na esfera institucional, que também 

tem conquistado seu espaço particular como área de conhecimento. A avaliação 

educacional compreende a avaliação da aprendizagem ou do desempenho, já 

comentada, e a avaliação institucional. Grande parte das referências apresentam 

discussões a respeito da avaliação da aprendizagem, como é o caso de Luckesi 

(1995) e Vasconcelos (1998), dentre outros, mas a importância do tema “avaliação 

institucional” tem gerado diversas reflexões, principalmente quanto à metodologia 

utilizada para a avaliação nas instituições de ensino e se fazem necessárias algumas 

considerações sobre as características básicas e as suas perspectivas atuais. 
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2 A EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

 

Neste capítulo, apresento uma breve história do desenvolvimento e da 

consolidação da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) nos Estados Unidos da 

América (EUA) e no Brasil. Deste modo, será possível conhecer sobre o surgimento 

desse sistema educacional privado, bem como sua filosofia de ensino e as origens 

desse grupo religioso que há mais de um século atua no cenário educacional 

brasileiro. 

Nos tópicos que seguem, apresento algumas informações, que mostram que 

a história da rede adventista de ensino e a história da IASD estão entrelaçadas. 

Considero importante recorrer à história desse movimento religioso, com o objetivo de 

destacá-lo, visto que, à semelhança dessa instituição, outras denominações 

protestantes estabeleceram no Brasil sua rede de ensino. Contudo a Rede Adventista 

de Educação se sobressai pelo crescimento e expansão ocorridos nos últimos anos. 

Além disso, trata-se do objeto de estudo desta pesquisa. 

 

 

2.1 Breve resgate histórico da origem da IASD no mundo 

 

A história imediata da IASD, fundadora e mantenedora da Rede Educacional 

Adventista, relaciona-se principalmente ao despertamento religioso no início do século 

19, fomentado no nordeste dos EUA, onde ocorreu o denominado “Segundo Grande 

Despertar” (BUTLER, 1982, p. 305) que estabeleceu movimentos religiosos, como: os 

Shakers, Mórmons, Testemunhas de Jeová, Mileritas e uma série de outras 

ramificações excêntricas. 

Os Mileritas eram, segundo Butler (1987, p. 101), um movimento 

interdenominacional “composto por seguidores de diversas denominações religiosas 

dentre as quais destacamos: Congregacionistas, Presbiterianos, Metodistas, Batistas 

e Quakers”. Eram liderados por William Miller, pastor batista, que, após dedicado 

estudo individual da Bíblia, chegou à conclusão de que o fim do mundo aconteceria 

entre 1843 e 1844. Com ênfase no iminente advento de Cristo à Terra, a pregação de 

Miller começou em 1831, atraindo um grande contingente de seguidores (cerca de um 

milhão). Em seus cálculos proféticos, a volta pessoal e visível de Cristo à Terra 

ocorreria por volta de 1843. Com a chegada do período previsto e o não cumprimento 
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da interpretação profética de Miller, o movimento sofreu fracionamento, surgindo 

vários grupos religiosos, dentre os quais, a IASD. 

Inseridos na segunda fase do desenvolvimento histórico, conforme 

apresentado por Ataides (2008), os remanescentes desse movimento, ainda 

motivados pelo possível acontecimento do retorno de Cristo à Terra, se dedicaram ao 

estudo da Bíblia, propondo restaurar outros temas desconsiderados pela cristandade, 

o que resultou em um conjunto de crenças que são aceitas pelos Adventistas como 

“verdades”. O estabelecimento desse conjunto de crenças os conduziu ao processo 

de organização da igreja, órgão principal de administração denominacional. 

Nesse período, houve acréscimo no número de seguidores, de modo que o 

grupo veio a obter unidade nas crenças e a conquistar mais adeptos em vários lugares 

dos EUA. Com isso, surgiu a necessidade de uma organização central para dar 

autenticidade aos líderes e pregadores, bem como responder pelas propriedades, já 

que, em 1850, havia uma editora de domínio do grupo, bem como vários locais de 

culto que eram usados pela membresia, mas que, legalmente, não lhes pertenciam. 

Por essas e outras razões, embora com resistência de seguidores do movimento, em 

1860 foram organizadas associações locais com o nome “adventista do sétimo dia” e, 

em maio de 1863, foi estabelecida a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia 

(MAXWELL, 1982, p. 137 a 150). 

A fase seguinte, segundo Ataides (2008), que engloba de 1863 até o fim do 

século XIX e início do século XX, é caracterizada pelo crescimento institucional, 

especialmente em dois aspectos: o primeiro aspecto é o crescimento internacional, 

para além das fronteiras dos EUA. Em 1875, foi enviado o primeiro representante 

internacional para a Europa, sob a direção da liderança central. E, conforme Schwarz 

e Greenleaf (2009, p. 657), em 1883 a igreja é consolidada como uma igreja mundial 

e, assim, o movimento foi se expandindo, chegando inclusive ao Brasil em 1893. 

Quanto à estrutura ideológica do movimento, vale ainda destacar, de acordo 

com Lima (2010, p. 19), que a IASD carrega em seu nome duas marcas: sua ênfase 

escatológica, que envolve o fim do mundo por ocasião da volta de Jesus à Terra, e a 

guarda do sétimo dia da semana, como repouso instituído por Deus. Para o historiador 

Prestes Filho (2007), a primeira, a escatológica, tem mantido sua singularidade, não 

porque a IASD seja a única a manter a crença nas profecias bíblicas, mas 

essencialmente porque tem toda sua estrutura ideológica centrada num ideal 

profético. 
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Atualmente, conforme dados do Adherents (2014), os adventistas são o décimo 

segundo maior corpo religioso do mundo e o sexto maior movimento religioso 

internacional. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também é a oitava maior organização 

internacional de cristãos do planeta. São regidos por uma sede central da Conferência 

Geral, com pequenas regiões administradas por Divisões, Uniões, Associações e 

Missões locais. Segundo o Escritório de Arquivos, Estatística e Pesquisa da 

Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia (IASD, 2012), em 2012 a 

denominação contava com 17.994.120 membros distribuídos em 75.184 igrejas, 

68.153 empresas, estando presente em 238 países e áreas do mundo reconhecidas 

pelas Nações Unidas (ONU). Possuía 21 fábricas de alimentos naturais e diversas 

clinicas, hospitais, programas e canais de televisão e rádio, abrigos, orfanatos, asilos 

e editoras em todo o mundo, bem como uma proeminente organização de ajuda 

humanitária conhecida como Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos 

Assistenciais (ADRA) e, é claro, uma rede de escolas espalhadas pelo mundo. 

Sua ênfase na crença do fim do mundo fez com que a IASD só se interessasse 

pela instauração de escolas para a sua membresia mesmo anos depois de sua 

consolidação, já que, como acreditavam, com o iminente retorno de Cristo à Terra, 

não era necessário que as crianças frequentassem escolas. 

Segundo o historiador adventista Knight (1983; 2004), o sistema educacional 

foi o último empreendimento do desenvolvimento institucional do adventismo: a 

educação formal foi precedida pelo estabelecimento da obra de publicações (1849), 

pela organização eclesiástica (1863) e ainda pela obra médica (1866). 

 

 

2.2 Origem do sistema educacional adventista no Mundo 

 

Por muito tempo os adventistas recorriam apenas à educação informal 

realizada nos lares pelos próprios pais. Satisfeitos até então com os resultados, os 

líderes da igreja não fizeram nenhum esforço sistemático aparente para encorajar o 

desenvolvimento e instauração de escolas, principalmente quando percebiam os 

custos que seriam envolvidos. 

O interesse em procurar escolas para um preparo, no mínimo básico, dos 

filhos e filhas dos seguidores do movimento, já membros da oficializada IASD, surgiu 

na preocupação de protegê-los da zombaria expressa que acontecia nas escolas 
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públicas que frequentavam, que era suscitada por suas crenças religiosas peculiares 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 116). Gonçalves (2009, p. 21) relata ainda que 

as razões que os motivaram foram: necessidades internas da igreja por causa da sua 

expansão; necessidade de uma maior capacitação da liderança adventista para 

organizar a instituição para a missão e necessidade de proporcionar uma melhor 

qualificação para os leigos. E Silva completa ao dizer: 

 

...que depois das primeiras duas ou três décadas de origem da Igreja 
as crianças Adventistas frequentavam a escola pública. A crítica aos 
valores vivenciados na educação pública foi o que impulsionou a 
formação das primeiras escolas Adventistas (2001, p. 39). 

 

Segundo Stencel (2008, p. 38) o sistema educacional americano percorria 

uma trajetória de transição que atingiu sua culminância durante o século 19. Essa 

transição foi, em parte, resultado de uma reação à revolução industrial e à quebra dos 

métodos tradicionais de aprendizagem educacional no trabalho, no lar e na fazenda. 

Além disso, foi também uma resposta ao processo de democratização que estava em 

pleno curso desde o início do século 19, no qual um maior número de pessoas passou 

a ter acesso à educação formal. 

Desse modo, a primeira escola da IASD foi organizada em 1872, em Battle 

Creek, Michigan, denominada Battle Creek College (MAXWELL, 1982). Essa decisão 

foi tomada sob forte influência da pioneira do movimento, Ellen White, que escreveu, 

em janeiro daquele mesmo ano, aquilo que é considerado, segundo Silva (2009), a 

“Carta Constitucional para a Educação Adventista”. Trata-se de um artigo intitulado “A 

Devida Educação” (WHITE, 2007, p. 15-46), escrito para ajudar a orientar o 

planejamento da nova escola que se tornaria modelo. Ela deveria dar especial 

relevância à Bíblia, desenvolver em seus estudantes o equilíbrio das faculdades 

mentais, físicas e espirituais, e oferecer uma educação prática, aliando o trabalho 

físico com o labor acadêmico.  

De acordo com Schünemann (2005, p. 89), a proposta revela influência de 

pelo menos dois fatores da época. O primeiro foi o Oberlin College, uma instituição 

escola-fazenda onde, junto com a formação acadêmica centrada na Bíblia, o aluno 

tinha contato com atividades agrícolas e industriais manuais como parte integrante de 

sua educação. Esse colégio de filosofia educacional evangélica foi tomado pelos 

adventistas como modelo da verdadeira educação. O segundo fator foi a Lei Morril de 
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Concessão de Terras de 1862, que doava grandes extensões de terra aos Estados 

para a criação de colégios, com o propósito de ensinar agricultura e artes mecânicas, 

escolas que conciliavam a educação acadêmica com a formação para o trabalho. 

O Battle Creek College, entretanto, não foi inicialmente uma cópia do Oberlin 

Colege. As autoridades adventistas não adotaram as sugestões de sua pioneira Ellen 

White, e a primeira instituição educacional adventista foi a mais clássica e tradicional 

possível. Somente em 1882, com a fundação de um colégio em Healdsburg, 

Califórnia, é que as sugestões de Ellen White foram colocadas em prática. Assim, as 

escolas paroquiais começaram a ser organizadas na década de 1890 com um forte 

empenho da liderança da igreja, já que as escolas públicas eram moldadas pela 

mentalidade protestante norte-americana, que defendia particularidades que eram 

contrárias aos ensinamentos adventistas (SCHÜNEMANN, 2005, p. 90), 

A partir disso, surgiram dois tipos de escolas ligadas aos adventistas: as 

paroquiais que tinham o objetivo de fortalecer a membresia; e os internatos, ligados 

mais fortemente à preparação da liderança eclesiástica. Sobre as escolas paroquiais, 

Schünemann relata que: 

 

...eram basicamente multisseriadas e utilizavam o espaço das igrejas 
já existentes. ...surgiram para atender a necessidade interna de 
manter as suas crianças livres do que era entendido como ameaças à 
formação adventista: ideias liberais da Teologia, o ensino do 
Darwinismo e o convívio com pessoas sem formação religiosa (2009, 
p. 76). 

 

A característica básica dessas escolas era ensinar aos filhos adventistas os 

princípios doutrinários da igreja. As escolas formadas eram pequenas, quase sempre 

tinham apenas um professor que era sempre adventista. Dessa forma, a educação 

fundamental se tornou parte integrante da estrutura adventista, tanto quanto a 

educação superior que, posteriormente, foi instituída nos internatos. 

Em continuação ao processo de consolidação, em 1887, com o objetivo de 

definitivamente implantar as ideias acerca da educação adventista, a Associação 

Geral da IASD criou o Departamento de Educação e realizou a primeira convenção 

de professores adventistas, com a participação de trinta professores de cinco escolas.  

Outro passo importante na constituição do ensino adventista foi a criação, em 

1897, da Avondale School for Chistian Workers (Escola de Obreiros Cristãos de 

Avondale), na Austrália, sob a pessoal orientação de Ellen White, com a adoção dos 



 43 

princípios enunciados em Harbor Springs. A consequência foi que Avondale School 

tornou-se modelo para as demais escolas adventistas (MAXWELL, 1982; 

GONÇALVES, 2009, p. 27). 

A próxima etapa foi a evolução internacional e histórica das instituições 

educacionais adventistas ainda na década de 1890. Segundo Knight (2004, p. 23-24), 

em 1890, a Igreja Adventista possuía seis escolas fundamentais, cinco escolas 

secundárias e duas instituições de ensino superior. Já em 1900, a educação 

adventista contava com 220 escolas de ensino fundamental e um sistema mundial 

composto de 25 escolas secundárias e faculdades. E esse crescimento não foi 

temporário, conforme se indica no gráfico 3 a seguir: 

 

 

 

Dessa forma, o avanço da obra missionária educacional adventista é evidente, 

como atesta Maxwell (1982, p. 238), relatando que, entre 1897-1900, já havia 4.000 

crianças matriculadas. Assim, a educação adventista se tornou uma parte consistente 

da estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alcançando, no meados da década 

de 1970, o número de 4.300 escola e empregando 19.500 professores e atendendo a 

 

Gráfico 3 - Expansão Educacional Mundial 

 

 

 
Fonte: Knight (2004, p. 24) 
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437.000 estudantes no mundo. Segundo o Escritório de Arquivos, Estatística e 

Pesquisa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia (IASD, 2011; 2012), em 

2011, a Rede Educacional Adventista possuía 89.063 professores e, em 2012, estava 

composta conforme a tabela 3: 

 

 

 

No processo de construção de sua identidade, a pedagogia adventista foi 

paulatinamente consolidando seus aspectos peculiares: uma perspectiva criacionista 

que influencia os conteúdos ministrados em sala de aula; educação diurna através do 

sistema de internato; a defesa da necessidade de trabalhos manuais para os 

estudantes; a adoção de um regime alimentar ovo-lacto-vegetariano e o ideal de que 

a educação é um processo conduzido que deve desenvolver os aspectos físicos, 

mentais e espirituais em harmonia (LIMA, 2010, p. 21). 

Corrêa (2006, p. 93-106) acrescenta ainda mais alguns aspectos relevantes e 

distintivos na filosofia adventista que foram estritamente orientados pela pioneira Ellen 

White: 

 A verdadeira educação deve fundamentar-se em Jesus Cristo; 

 A Bíblia deve constituir a base e o ponto de referência nas atividades 

educativas; 

 Acima das aptidões intelectuais deve estar a formação do caráter; 

 A educação deve ser integral e harmônica; 

 Sob a responsabilidade dos pais, a educação deve começar no lar; 

 

Tabela 3 - Inventário de Instituições Educacionais em 2012 

 

Instituições terciárias 113 

Centros de treinamento leigo 46 

Escolas de ensino médio 1.969 

Escolas de ensino fundamental 5.714 

Total de escolas 7.842 

Total de alunos matriculados 1.814.591 
 

Fonte: IASD (2012). 
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 A educação cristã exige do professor um perfil adequado; 

 O estudante deve ser estimulado a desenvolver seu raciocínio e pensamento 

próprio; 

 A educação deve preparar para o trabalho; 

 A educação deve promover a saúde física e mental; 

 A educação deve valorizar as lições que a Natureza ensina; 

 As escolas adventistas deveriam se estabelecer em grandes áreas de terras 

na zona rural; 

 Tais escolas deveriam funcionar em regime de internato misto, para meninos 

e meninas; 

 Os professores deveriam residir nas próprias escolas e oferecer dedicação 

integral ao magistério; 

 Para o desenvolvimento integral e harmônico, as escolas adventistas 

deveriam oferecer trabalho físico aos estudantes, como contraponto ao 

trabalho intelectual; 

 Aos alunos que não dispusessem de recursos materiais suficientes, as 

escolas adventistas deveriam oferecer trabalho, para que pudessem custear 

seus estudos. 

E foram esses os fundamentos educacionais que a IASD trouxe ao Brasil e 

nos quais, ainda hoje, a filosofia da educação adventista baseia seus princípios 

cristãos retirados da Bíblia, e os expressa na sua proposta pedagógica e nas práticas 

educativas de sua grande rede escolar mundial. 

 

 

 

 

2.3 A origem do sistema educacional adventista no Brasil 

 

Na percepção de Azevedo (2005), a história da educação adventista no Brasil 

pode ser dividida de acordo com os seguintes períodos:  
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A vinda do adventismo ao Brasil não se deu por um ato institucional. Ocorreu 

como consequência da expansão do movimento pelo mundo, chegando aqui 

inicialmente nas colônias alemãs (MESQUIDA, 2005, p. 82). O primeiro contato 

ocorreu no Vale de Itajaí, no estado de Santa Catarina, entre 1883 e 1884, através de 

folhetos impressos que chegaram pelo porto local. Nesse mesmo período, algumas 

pessoas no Estado de São Paulo aderiram à religião recém chegada, com destaque 

para o Sr. Guilherme Stein Jr., metodista de Piracicaba, que posteriormente assumiu 

a direção da primeira Escola Adventista no Brasil (GROSS, 1996). 

O marco educacional da IASD no Brasil foi a fundação da Escola Internacional 

de Curitiba, em 1896, que teve seu funcionamento por pouco menos de uma década. 

A primeira escola oficial foi organizada em Brusque, SC, em 1897. Essa escola era de 

nível elementar e estava localizada na mais expressiva comunidade adventista no 

Brasil (PEVERINI, 1988). 

Em 1915, foi comprada uma propriedade para o estabelecimento de uma 

escola de formação de missionários localizada no município de Santo Amaro, SP. 

Hosokawa (2001) descreve que as condições do estabelecimento da escola foram 

difíceis e o crescimento da escola foi lento nas duas primeiras décadas de existência, 

apesar de ter excelente localização considerando os fins que lhe eram propostos. 

O enfoque geral dos historiadores adventistas centra-se nas escolas rurais de 

regime internato. Essas escolas eram geralmente de ensino fundamental ou médio, 

auxiliavam na formação da liderança eclesiástica e sempre foram de número reduzido. 

Sua função definida era atender os adolescentes e jovens da comunidade adventista, 

 
Tabela 4 - Períodos da história da educação adventista no Brasil 

 

Fase 1 Pioneirismo 1896-1915 

Fase 2 Estruturação do Sistema 1916-1939 
Fase 3 Consolidação do Sistema da Escola Primária de 4 séries 1940-1960 
Fase 4 Surgimento da Nova Escola Completa de 8 séries 1969-1973 
Fase 5 Reestruturação do Sistema (LDB - 5692/71) 1974-1987 
Fase 6 Consolidação do Nível Fundamental (8 séries) 1988-1995 
Fase 7 Crise Econômico-Financeira 1996-2000 
Fase 8 Nova Reestruturação do Sistema 2001-2010 

 
Fonte: Azevedo (2005) 
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apesar de receberem alunos de comunidades religiosas diferentes. Seguindo o 

modelo proposto, essas escolas ofereciam bolsas-trabalho para alunos pobres, o que 

fazia com que se tornassem atrativas para as famílias carentes da igreja (STENCEL, 

2006). 

Apesar da forte influência dos internatos na rede escolar adventista, no Brasil 

essa rede se tornou significativa justamente por causa das escolas paroquiais 

espalhadas em diversas localidades e não necessariamente por causa dos internatos. 

Com o crescimento e expansão da igreja, naturalmente ocorria o mesmo em relação 

à área educacional. Os pioneiros adventistas no Brasil foram impulsionados pelo 

conselho de Ellen White de que “em todas as nossas igrejas deveria haver escolas” 

(WHITE, 2000, p. 150) e procuravam aumentar a quantidade de escolas para 

equiparar ao número de igrejas estabelecidas. Dessa forma, no ano de 1906, 42% 

das igrejas possuíam escolas (AZEVEDO, 2004, p. 33; CARVALHO, 2012). 

As escolas paroquiais adventistas ganharam visibilidade na sociedade 

somente nas duas últimas décadas do século XX. Apesar dos registros escassos, 

Azevedo (2001) afirma que, em 1899, a Associação Geral da IASD registra a 

existência de quatro escolas no Brasil. Já em 1906 havia 10 escolas para 24 igrejas. 

Posteriormente, chegou a haver mais escolas do que igrejas em algumas regiões. 

Essencialmente, a rede adventista no Brasil, desde os seus primórdios 

também sustentou os dois tipos de escolas. As escolas paroquiais sempre foram mais 

numerosas, pois estavam localizadas junto às igrejas e eram basicamente de ensino 

primário. Esse progresso da educação paroquial adventista no Brasil pode ser dividido 

em três períodos:  

O primeiro, da inserção até 1940, foi marcado pela informalidade, uma vez 

que a legislação brasileira era muito flexível com os sistemas particulares de ensino. 

O segundo período, entre 1940 e 1971, assinala-se pela legalidade, com escolas em 

caráter totalmente denominacional, e com poucas escolas atraindo alunos de outras 

denominações. Nesses dois períodos, basicamente as escolas eram pequenas, 

aproveitando dependências da igreja e contando com corpo docente muito reduzido. 

O terceiro período se inicia em 1971 e segue até hoje, com a marca de escolas 

regulamentadas, com uma expressiva visibilidade na sociedade e não mantendo 

exclusividade de alunos adventistas (SCHÜNEMANN, 2009). 

Essa mudança foi impulsionada principalmente pela nova Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB 5692), promulgada em 1971, que mudava de forma radical o ensino 
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primário para oito séries. Segundo Azevedo (2004, p. 36), “muitas escolas primárias 

adventistas de quatro séries, com poucas salas e área física insuficiente, não 

possuíam infra-estrutura adequada para serem transformadas em escolas de primeiro 

grau completo com oito séries”. Isso ocasionou o fechamento de várias delas. O 

sistemático investimento financeiro no nível elementar se tornou prática habitual da 

liderança da Igreja a partir disso. 

O crescimento não mais se dá somente no número de escolas, mas, 

principalmente, na ampliação e construção de grandes colégios, muitos dos quais já 

não estão mais nas dependências da igreja. Esse crescimento pode ser mais 

amplamente observado no gráfico abaixo: 

 

 

O atual período caracteriza-se como o de novos paradigmas. Entre as 

mudanças, além do atendimento a uma clientela predominante de denominações 

diferentes e a criação de escolas de ensino médio em regime de externato, há também 

uma crescente profissionalização do magistério e da administração escolar, 

 

Gráfico 4 - Expansão Educacional no Brasil 

 

 

 
Fontes: Schünemann (2005) e IASD (2013). 
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procurando, contudo, manter o corpo docente quase exclusivamente de adventistas. 

Outra característica é a intensificação das discussões sobre uma filosofia e 

metodologia adventistas, o que resulta na publicação de livros didáticos desde a 

década de 1970 e os projetos de Integração Fé-Ensino, nos quais o professor é 

orientado a ensinar a partir de uma perspectiva adventista (SCHÜNEMANN, 2005, p. 

99 e 100). 

A manutenção de uma rede tão ampla só é possível, segundo o Departamento 

de Educação da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, devido a um 

criterioso sistema de avaliação, tanto para abertura de novas unidades, como de 

acompanhamento em intervalos que vão de dois a cinco anos (apud MENSLIN, 2009, 

p. 35). 

 

 

2.4 A filosofia adventista de educação 

 

Na história da pedagogia adventista e do seu aparato educacional não se 

encontra a participação de intelectuais dentro do movimento. A preocupação com a 

educação das crianças por parte dos fundadores do adventismo se limitou ao campo 

religioso. Houve, de um lado, a preocupação com o ensino das crianças e a 

capacitação cultural dos pregadores e, de outro lado, as implicações econômicas, 

administrativas e financeiras. 

Embora a diversidade cultural, social, geográfica e política estejam moldando 

o amplo e internacionalmente desenvolvido Sistema Educacional Adventista, sua 

identidade e unidade são possibilitadas através de diretrizes e orientações filosóficas 

dadas pela “Pedagogia Adventista”, que, com base na Bíblia e nos escritos de Ellen 

White, conduz todas as atuações educacionais de quaisquer instituição de ensino da 

IASD. Por isso, torna-se necessário entender e caracterizar a centralidade dos 

escritos de Ellen White na consolidação desse pensamento educacional. 

Os Adventistas do Sétimo Dia têm Ellen White em grande estima como 

pioneira do Movimento Adventista, primeiramente por ter participado dos seus 

primórdios e também por considerá-la como mensageira profética de Deus. Seus 

escritos são de fundamental importância, não apenas para a manutenção da fé dos 

crentes ligados à denominação, mas também para o estabelecimento de conceitos 
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relacionados ao bom viver e à formação integral do homem cristão (STENCEL, 2006, 

p. 50; SANTOS, 2010, p. 43). 

É importante considerar que, desde a origem do Sistema Educacional 

Adventista, Ellen White desempenhou um papel fundamental em sua estruturação, 

desenvolvimento e consolidação. A filosofia educacional encontrada em seus 

primeiros escritos sobre educação sustentou e orientou os primeiros educadores 

adventistas no estabelecimento do sistema educacional formal. Por essa razão, 

Knight (1983, p. 26) admite que 

 

...é impossível compreender a educação adventista, quer atual ou 
histórica, sem entender o papel e o impacto das ideias de Ellen White 
sobre o seu desenvolvimento. Ela não foi apenas uma figura central 
nesse desenrolar, mas a principal líder adventista que se distinguiu 
desde o início até o fim do período formativo do sistema educacional. 

 

O primeiro de seus muitos escritos sobre o assunto data de 1872, intitulado 

“A Devida Educação”, conforme já citado anteriormente. O artigo apresenta os 

princípios básicos que devem pautar a Educação Adventista. Tal documento é 

considerado a declaração mais importante e completa sobre educação, pois seu 

conteúdo é percebido como um modelo a respeito da natureza ideal da Educação 

Adventista. 

Santos (2010, p. 51 e 52) divide esse documento em três seções principais: 

inicialmente trata da importância da educação, estabelecendo a diferença entre 

educação e treinamento defendendo a disciplina como autodomínio. Em seguida, fala 

da educação física e do trabalho manual em relação à educação tanto no lar, como 

na escola. Já na terceira parte, considera o ensino da Bíblia e as áreas comuns para 

aqueles que se preparam para a vida dedicada ao trabalho eclesiástico. 

Além desse princípio, outros conceitos educacionais, objetivos e alvos, vistos 

como itens essenciais para o conceituação da filosofia educacional de White, estão 

distribuídos por toda a sua coletânea literária. Numa tentativa de resumir a principal 

ênfase dos escritos de White sobre educação, Cadwallader (2006) destaca alguns 

itens: 

1. A única educação verdadeira é a cristã ou a educação que inclui o ensino 

religioso baseado na Bíblia;  

2. O processo educacional está preocupado com o indivíduo por completo 

durante todo o período de sua existência;  
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3. A educação deve ser prática, bem como cultural e acadêmica;  

4. A educação deve preparar a pessoa para ser útil e deve inspirá-la com o 

ideal de serviço;  

5. O currículo deve ser suficientemente vocacional para assegurar que todo 

aluno deixe a escola com meios dignos para ganhar seu sustento;  

6. A política educacional não deve ser limitada pela tradição;  

7. É obrigação da Igreja educar todos os seus membros, sejam adultos ou 

crianças;  

8. Uma localização rural e pitoresca é ideal para uma instituição de internato;  

9. A maior parte possível do trabalho de cuidar da instituição deve ser feita 

pelos estudantes e todos devem ter algum trabalho experimental. 

Stencel (2006, p. 55) comenta que essa pioneira deu um subsídio notável para 

o estabelecimento de uma filosofia educacional estável, que fundamentou e 

consolidou o sistema educacional adventista. Ele ressalta três áreas primordiais que 

são os alicerces filosóficos básicos da pioneira adventista: o desenvolvimento do 

caráter, destreza religiosa e a capacitação de servidores denominacionais. Tal filosofia 

está claramente conectada à religião, procurando integrar dois componentes 

fundamentais no processo do ensino-aprendizagem: a fé e a razão. 

Além disso, Suárez (2012) apresenta indícios do valor dos princípios 

educacionais de Ellen White como educadora cristã, destacando a “prática 

educacional libertadora” como uma das principais contribuições dela. Para essa 

pioneira do Adventismo, as obras da educação e da redenção são uma só, no sentido 

de que ambas possuem a função restauradora da redenção, função esta também 

atribuída à educação. Outro tema pontual em sua filosofia educacional é a noção de 

libertação, conceito que está intrinsicamente ligado à religião e implica na práxis 

pedagógica, primeiramente porque está relacionado à formação do caráter; em 

segundo lugar porque a liberdade possibilitaria o pensamento crítico, auxiliando na 

formação do cidadão; e uma terceira implicação tem a ver com o autocontrole, o que 

conduz o ser humano a desenvolver sua autonomia. Suárez também lhe atribui a 

ênfase no serviço, considerado por ela como essencial para o desenvolvimento do 

caráter. 
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Assim, ao estudar a filosofia adventista guiada por sua pioneira, percebe-se 

que Ellen White estava conectada às teorias pedagógicas de seu tempo, 

aproximando-se de algumas ideias defendidas por grandes pensadores educacionais, 

tais como: Pestalozzi, Herbart, Rousseau, Comênio e, também, Horace Mann 

(GONÇALVES, 2009, p. 41). 

O diagrama abaixo tenta apresentar sistematicamente os propósitos da 

educação na abordagem adventista. 

 

Essas são as principais circunscrições da proposta da pedagogia adventista, 

por meio dos quais pode-se inicialmente inferir sobre a prática pedagógica das escolas 

adventistas. É possível vislumbrar que ela fundamenta-se em uma cosmovisão 

bíblico-cristã que nutre as concepções antropológicas, epistemológicas e axiológicas, 

que, por sua vez, orientam o fazer educacional. Para os adventistas, a educação 

desempenha um papel vital no contexto dos acontecimentos finais da terra, de modo 

que, pretendendo ser redentora da humanidade, busca formar cidadãos atuantes 

nesta vida e desejosos de um mundo vindouro. 

O processo e o instrumento de avaliação das instituições de ensino básico da 

Rede Adventista estão repletos de concepções extraídas dessa filosofia de educação. 

Desse modo, também se faz necessário, sob a ótica do contexto histórico da 

educação privada brasileira e do atual sistema de avaliação institucional, considerar 

 

Figura 1 - Objetivos da Educação Adventista 

 

 

 
Fonte: Knight (2010, p. 51). 
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seus aspectos distintivos, as concepções pertinentes que orientam o sistema e as 

políticas que direcionam a avaliação de instituições de educação básica. À vista disso, 

as próximas páginas se referem aos aspectos relevantes sobre a Avaliação 

Institucional e uma breve análise de suas implicações para a rede privada de ensino. 
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3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A tentativa de encontrar um consenso quanto à avaliação institucional nessa 

pesquisa, demonstrou que não há acordo quanto à maneira pela qual a avaliação 

deve ser feita e, menos ainda, sobre como seus resultados podem vir a ser 

eventualmente utilizados. 

A avaliação institucional é uma proposta de avaliação como gestão e sua 

intenção é otimizar o rendimento escolar pela criação de uma cultura de discussão 

dos níveis de aproveitamento escolar, pois mediante a mensuração do desempenho 

escolar do aluno, determina-se o mérito da instituição. É um meio de julgamento das 

políticas públicas, planos ou projetos e visa ao aperfeiçoamento da qualidade da 

educação. Destina-se a avaliar um órgão ou instituição e promover sua 

autoconsciência, garantindo as informações necessárias para a tomada de decisão 

do gestor, que também é avaliado no processo; e tem como finalidade a melhoria da 

qualidade das atividades desenvolvidas, o comprometimento com a aprendizagem de 

todos e a transformação da sociedade (BELLONI, 2000; BELLONI, MAGALHÃES; 

SOUSA, 2003; MUSIS, 2006; RAPOSO, 2000). 

Na área de gestão, a avaliação institucional aparece como ação estratégica de 

acompanhamento, controle e proposição destinada à qualificação do trabalho 

realizado. Impreterivelmente a gestão da instituição educacional implica na tomada de 

decisões e na sua respectiva execução e avaliação. 

O conceito de avaliação institucional para a Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES) vê a instituição educacional como uma totalidade 

integrada e busca identificar o grau de coerência que há entre sua missão e as 

políticas institucionais efetivamente realizadas (MEC/CONAES, 2004). 

Por essa razão, a CONAES entende que a avaliação institucional deve ser 

realizada como um processo cíclico, criativo e renovador de análise e síntese das 

dimensões da Instituição de Ensino. Na medida em que se torna uma atividade 

permanente, a avaliação institucional pode ser instrumento de construção e 

consolidação de uma cultura de avaliação (PEIXOTO, 2008). 

A análise dessa perspectiva está estruturada em torno do conceito da 

“metodologia de avaliação”, que inclui o tipo de avaliação (externa e interna), as 

funções da instituição escolar (educativas e administrativas), os critérios (etapas e 
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instrumentos do processo de avaliação) e a utilização dos resultados da avaliação 

(recomendações, pareceres, sanções e pilotagem do sistema). 

O mais reconhecido experimento em avaliação da educação é o programa de 

avaliação dos cursos de pós-graduação desenvolvido, há mais de vinte anos, pelo 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), através da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ao longo do tempo, os 

resultados e parâmetros estabelecidos por essa instituição têm se aprimorado 

constantemente, servindo tanto para a solidificação da pesquisa e aperfeiçoamento 

de recursos humanos, quanto para a discussão e definição de políticas institucionais. 

Para Castro (2009, p. 8), houve sempre grande dificuldade para se construir 

um sistema de avaliação que tivesse sobre a graduação o mesmo impacto que a 

avaliação da CAPES teve sobre a pós-graduação. Após a exploração quantitativa da 

oferta de cursos de graduação, ocorrida nas décadas de 70 e 80, evidenciou-se, aos 

poucos, a necessidade de se avaliarem os resultados a partir de novos desafios 

colocados para a sociedade brasileira na virada do século. Começaram, então, a 

surgir programas elaborados por comissões de especialistas vinculados ao MEC. 

Os diversos programas de avaliação possuem formatos e finalidades distintas. 

De acordo com Fernandes (2002), existem duas correntes de pensamento a respeito 

da avaliação institucional em educação: avaliação meritocrática ou para controle; e 

avaliação para transformação e aperfeiçoamento. 

A avaliação meritocrática é a que recentemente está em maior proeminência 

e pretende identificar quem sabe mais, ou tem melhores desempenhos ou resultados. 

É um método competitivo, que compara escolas com realidades e perfis diferentes e 

prioriza o ranking entre instituições. Nessa vertente, ao se avaliarem os 

estabelecimentos de ensino em larga escala e ao se considerarem as performances 

dos alunos, fora do seu contexto, para exame da qualidade de ensino, o órgão 

avaliador, interessado na execução de suas exigências, difunde a ideia de que a 

instituição de ensino é a única responsável por esse desempenho, o que, de fato, não 

é a realidade. A performance dos alunos, medida por meio desse tipo de avaliação, 

tem ganhado o estatuto de indicador da eficiência da própria escola e, 

consequentemente, do próprio sistema de ensino. Lafond (1998) faz sérias críticas a 

esse método, pois ele desconsidera todo o processo e foca apenas no resultado, 

tendo apenas valor estatístico, pouco auxiliando a instituição avaliada. 
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O conceito de avaliação para transformação e aperfeiçoamento considera 

a avaliação institucional como um instrumento para o aperfeiçoamento da educação. 

Ela prioriza a identificação de dificuldades e sucessos e, a partir daí, formula ações 

com o objetivo de transformação e melhoria da escola e do sistema educacional. 

Contrária à criação de rankings, é vista como meio para construir uma escola e um 

sistema de ensino com qualidade (FERNANDES, 2002). 

A avaliação das instituições deve ser uma ferramenta de fácil execução, que 

permita uma análise do andamento dos projetos e não apenas um julgamento 

posterior. Pode ser ineficaz um processo avaliativo com aplicações 

descontextualizadas e incoerentes. Nesse sentido, é importante que a avaliação 

respeite critérios de pertinência, eficiência, eficácia e oportunidade. Para isso, a 

avaliação institucional é dividida em avaliação interna (ou autoavaliação), externa e 

meta-avaliação, com a intenção de se ter uma abordagem multifacetada da instituição. 

Bertelli e Eyng (2004) delineiam essas modalidades descrevendo que, na 

perspectiva da avaliação interna ou autoavaliação, seus mecanismos deverão ser 

capazes de compreender o que está acontecendo na instituição a partir dos dados 

coletados, como também, sugerir ações de progresso, requerendo correções 

imediatas para os casos que forem identificados ou diagnosticados. Estefanía e López 

(2001, p. 30) entendem a avaliação interna como 

 

[...] o processo intencional da comunidade educativa de analisar, 
compreender e interpretar de maneira cooperativa a atividade 
educativa da instituição, que ajudará a conhecer os pontos fortes e 
fracos e funcionamento de sua organização e a realizar propostas de 
melhoria que ajudem a aperfeiçoar a prática educativa. 

 

Por meio da avaliação interna, as instituições têm a oportunidade, além de obter 

diagnósticos que lhe darão assistência nas decisões a serem tomadas, de reconhecer 

seus pontos fortes, bem como, suas limitações. Além disso, podem explicitar suas 

intenções, nas atividades diárias que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. A 

avaliação interna deverá se tornar um momento de reflexão da instituição e, 

principalmente, o instrumento para o desenvolvimento da comunidade acadêmica, 

tendo como motivação principal o acompanhamento dos projetos de escola no quadro 

de uma dinâmica de desenvolvimento organizacional. 

Nesse processo, a avaliação externa ou heteroavaliação é feita por uma 

equipe imparcial, que contribui para a observação dos limites institucionais apontados 
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pelos procedimentos avaliativos. Geralmente deve identificar as limitações existentes 

que possivelmente não seriam vistas por quem está envolvido no processo. Ela 

oferece elementos para que a instituição reflita sobre seu desenvolvimento. Os 

avaliadores verificam a pertinência da autoavaliação realizada pela instituição e 

utilizam os resultados desta para definir linhas gerais de passos a serem 

desenvolvidos no ambiente acadêmico (NOVAES, 2011). 

Por fim, ainda existe a meta-avaliação, que Bertelli e Eyng (2004) definem 

como o processo em que as instituições de ensino superior poderão comparar as 

avaliações interna e externa, tendo como objetivo a tomada de decisões para melhorar 

as condições institucionais, bem como preparar as novas etapas da avaliação. 

Levando em consideração todo o processo, a meta-avaliação é “uma visão crítica do 

processo avaliativo” (BIELSCHOWSKI, 1996, p. 31). 

Como parte das reformas dos sistemas de ensino, instalaram-se em diferentes 

países sistemas nacionais de avaliação. No Brasil foi criado o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB, que apresentaremos a seguir. 

 

 

3.1 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB 

 

Mesmo sendo iniciativa om pouco mais de duas décadas, o complexo e 

abrangente sistema de avaliação educacional conhecido como SAEB revela 

possibilidade de uso de seus resultados para que as informações sirvam como base 

para o processo de formulação, implantação e ajuste de políticas educacionais. 

No final dos anos 80, o MEC, em articulação com as Secretarias Estaduais de 

Educação, implantou o SAEB. Sendo aplicada pela primeira vez em 1990 e realizada 

por amostra nacional de alunos, primeiramente com exames objetivos no modelo 

clássico, essa avaliação passou a acontecer anualmente, atingindo as séries do 

ensino fundamental e médio. Pelas informações disponíveis, verifica-se que a 

intenção associada a essa avaliação era a de fornecer elementos para tomadas de 

decisão quanto a diversos aspectos das políticas educacionais, bem como para 

pesquisas e discussões, a partir da captação e organização de informações sobre o 

desempenho acadêmico dos alunos no sistema e fatores a ele associados. Como 

resultado, atualmente existem várias bases de dados sobre as sucessivas avaliações 

feitas em nível nacional, e relatórios que disponibilizam as análises realizadas. 
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Dentre os objetivos específicos do SAEB, Ferrão (2001) cita como destaques: 

identificar os problemas do ensino e suas diferenças regionais; oferecer dados e 

indicadores que possibilitem uma maior compreensão dos fatores que influenciam o 

desempenho dos alunos; proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade uma 

visão dos resultados dos processos de ensino e aprendizagem e das condições em 

que são desenvolvidos; desenvolver competência técnica e científica na área de 

avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituições educacionais de 

ensino e pesquisa; consolidar uma cultura de avaliação nas redes e instituições de 

ensino. 

Para Pestana (1998, p. 67), nos primórdios desse sistema, suas características 

gerais, em termos de objetivos, estrutura e concepção, conservaram-se constantes. 

As modificações efetuadas foram de cunho metodológico e operacional. Do ponto de 

vista conceitual, o SAEB buscou articular diversos aspectos relacionados à educação, 

tentando suplantar uma tendência muito forte à compartimentalização da educação, 

bastante evidente na política educacional e, consequentemente, nos investimentos no 

setor. Bonamino e Franco (1999) relatam que problemas de ordem financeira fizeram 

com que o primeiro ciclo do SAEB ocorresse somente em 1990. 

Pestana (1998) relata que o primeiro ciclo contou com a adesão de 23 estados. 

A avaliação, seguindo o modelo aplicado em larga escala no mesmo padrão para todo 

o país em cada série, foi aplicada a uma amostra de alunos do Ensino Fundamental. 

O segundo ciclo, realizado em 1993, manteve as mesmas características da coleta de 

1990 e, desde então, vem ocorrendo, ininterruptamente, a cada dois anos. A partir de 

1995, várias alterações foram implantadas no modelo de avaliação. A atualização de 

maior destaque foi simplesmente na abrangência em que contempla amostras de 

alunos de toda a rede de ensino: pública ou privada e urbana ou rural (ARRUDA, 

2011). 

Em consequência às exigências por uma avaliação que refletisse os resultados 

da escola, Souza (2009) e Pinha (2012) descrevem que o sistema deu um grande 

passo em 2005, quando o governo desmembrou o SAEB em Avaliação Nacional da 

Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), 

conforme esquema apresentado na figura abaixo: 
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Gatti (2009) organiza o SAEB em dois grandes eixos: o primeiro voltado para o 

acesso ao ensino básico em que se verifica o atendimento à demanda (taxas de 

acesso e taxas de escolarização) e à eficácia (taxas de produtividade, taxas de 

transição e taxas de eficiência interna). O segundo eixo se volta para a qualidade, 

implicando no estudo de quatro dimensões relativas: ao produto: desempenho do 

aluno quanto à aprendizagem de conteúdos e desenvolvimento de habilidades e 

competências; ao contexto: nível sócio econômico dos alunos, hábitos de estudo, 

perfil e condições de trabalho dos docentes e diretores, tipo de escola, grau de 

autonomia da escola, matriz organizacional da escola; ao processo: planejamento do 

ensino e da escola, projeto pedagógico, utilização do tempo escolar; estratégias de 

ensino; aos insumos: infra-estrutura, espaço físico e instalações, equipamentos, 

recursos e materiais didáticos. Os instrumentos de coleta são as provas aplicadas aos 

alunos, questionários aplicados a alunos, professores e diretores; e questionário sobre 

as condições da escola. Essa estrutura é melhor explicitada por Pestana (1998, p. 68) 

no quadro seguinte: 

 

 

Figura 2 - Estrutura do SAEB em 2005 

 

 

FONTE: Souza (2009, p. 39). 
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Tabela 5 - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

 

Enfoque Dimensão Indicador/variável Instrumento 

Acesso ao 
ensino básico 

Atendimento 
 Taxa de acesso 

 Taxas de escolarização 

Questionário do 
Censo Escolar do 
SEEC/INEP/MEC 

Eficiência 

 Taxas de produtividade 

 Taxas de transição 

 Taxas de eficiência 
interna 

Produto 

 Desempenho do aluno em 
termos de: 

 Aprendizagem de 
conteúdos 

 Desenvolvimento de 
habilidades e 
competências 

Questões de provas 

Qualidade, 
eficiência, 
equidade do 
sistema de 
ensino básico 

Contexto 

 Nível socioeconômico dos 
alunos 

 Hábitos de estudo dos 
alunos 

 Perfil e condições de 
trabalho dos docentes e 
dos diretores 

 Tipo de escola 

 Grau de autonomia da 
escola 

 Matriz organizacional da 
escola 

Questionário para 
alunos, professores, 

diretores 

Processo 

 Projeto pedagógico 

 Relação entre conteúdos 
propostos/ensinados e 
conteúdos 
ensinados/aprendidos 

 Utilização do tempo 
pedagógico 

 Estratégias e técnicas de 
ensino utilizadas 

Insumo 

 Infra-estrutura 
(adequação, manutenção 
e conservação): 

 Espaço físico e 
instalações 

 Equipamentos 

 Recursos e materiais 
didáticos 

Questionário sobre 
condições da escola 

 
FONTE: (Pestana, 1998, p. 68) 
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O SAEB utiliza dois principais instrumentos de avaliação, os testes 

padronizados de rendimento, com base nos quais se estima a proficiência dos 

examinandos, e os questionários socioeconômicos, que inquirem sobre os fatores 

contextuais que sobrevêm do processo de ensino e aprendizagem. Esses fatores 

aparecem agrupados em quatro áreas de observação: escola, gestão escolar, 

professor e aluno. O questionário da escola busca conhecer os equipamentos 

disponíveis e as características da estrutura física das escolas; o formulário com 

questões direcionadas ao diretor identifica o modelo de gestão escolar; o questionário 

do professor descreve o perfil do corpo docente e as práticas pedagógicas; e o 

questionário do aluno focaliza as características socioeconômicas e culturais do 

aluno, bem como seus hábitos de estudo (COTTA, 2001, p. 97). 

O objetivo geral do SAEB é monitorar as políticas voltadas para a melhoria da 

qualidade e eficiência do sistema educacional brasileiro no âmbito da educação 

básica. A avaliação institucional da escola básica ainda não se constitui uma prática 

consolidada no contexto da educação brasileira. A avaliação externa promovida pelo 

SAEB é uma avaliação do sistema educacional, em larga escala, que verifica a 

competência dos estudantes ao final de um ciclo da escolaridade. A educação 

brasileira ainda carece de um instrumento que abranja também aspectos da escola 

como instituição educacional, que capte o movimento institucional presente nas 

relações da instituição tanto públicas quanto privadas. 

 

 

3.2 Avaliação institucional de escolas privadas 

 

A escola privada, além de ter a Constituição Federal, a LDB e demais portarias 

e decretos direcionados ao ensino como diretrizes para sua atuação, deve atender 

ainda os princípios da ordem econômica e do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). De acordo com este, a educação é um serviço e ocorre consumo quando o 

consumidor contrata uma escola, faculdade ou universidade que não é mantida pelo 

poder público, mas por uma entidade jurídica privada. Assim, sem parâmetros 

estabelecidos pelo Estado para delinear a qualidade da educação oferecida pela 

iniciativa privada, o que se impera é a lógica da qualidade de serviços, tendo em vista 

que a escola, reservada toda a sua base educacional, constitui-se em prestadora de 

serviços. 
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Gomes (2014) afirma, inclusive, que só o cliente é juiz da qualidade; ou seja, 

somente os interessados na educação podem determinar se uma escola é de 

qualidade ou não. Mas, a qualidade da educação proporcionada por instituições 

particulares quase nunca é questionada pelos consumidores, pois consideram que 

“toda escola pública não oferece boa educação e, portanto, não tem qualidade e, 

portanto, a escola particular tem melhor qualidade” (GALLANI, 2012, p. 117). Assim, 

a própria instituição de ensino, sua mantenedora ou proprietária assume o papel de 

regulador dos seus serviços. 

O que se vê é uma completa liberdade das instituições privadas no 

estabelecimento de critérios para a avaliação de suas atividades educacionais. Torna-

se evidente que a rede de escolas privadas precisaram ser consideradas pelo sistema 

e seus usuários. Essas escolas poderiam ser analisadas pela população que as 

procura na busca de melhor qualidade de educação para os filhos e pelo próprio 

sistema educacional em que estão inseridas. Depresbiteris (2001, p. 140) alega que 

deveria haver uma reflexão sobre uma série de atributos ou elementos descritores no 

sentido de responder as questões: o que deve ser considerado como qualidade de 

educação? O que significa qualidade do ensino privado? Quais os fatores impulsores 

e restritivos dessa qualidade? Em que medida ela está se efetivando na maioria dos 

estabelecimentos do sistema? Quais as responsabilidades das várias instâncias de 

decisão do sistema? 

O SAEB precisa, portanto distinguir as escolas como organizações complexas 

que devem ser avaliadas analiticamente para além dos limites restritos do ambiente 

pedagógico e cognitivo do ensino, entendendo as especificidade dos 

estabelecimentos de ensino e situando a análise dos resultados num contexto mais 

amplo, no qual a educação está se desenvolvendo. É fundamental a distinção entre 

avaliar a eficácia do processo e da política educativa e avaliar o que acontece na 

escola. Conquanto em diferentes níveis de abrangência, a avaliação da escola e a 

avaliação do sistema não se põem em conflito, mas apresentam forte interrelação. 

Depresbiteris (2001, p. 141) ainda reforça a necessidade de a avaliação ser 

realizada em dois níveis: micro, relacionado a cada estabelecimento de ensino, o que 

deve ser pautado pela noção de especificidade de cada contexto; e macro, ou seja, 

uma avaliação do sistema, o que imprime a ela um caráter de generalidade. Além 

disso, é preciso considerar as dimensões interna, diretamente relacionada às formas 

da gestão educativa e ao projeto pedagógico, harmonizado com as diretrizes da 



 63 

educação; e externa, que deveria caracterizar a avaliação de cada estabelecimento 

de ensino, considerando a sua qualidade no conjunto do sistema e não apenas intra-

muros. 

Realizar avaliação institucional em escolas privadas de nível básico implica em 

grande desafio, pois as rejeições, dificuldades e os problemas metodológicos com 

certeza serão inúmeros. No entanto, não são insuperáveis, havendo grande espaço 

para a qualificação da escola básica. Essa, aliás, é uma tarefa que considero 

imprescindível, pois já deveria estar acontecendo há muito tempo. A sociedade não 

pode mais aceitar colocar seus filhos numa instituição e não saber o que acontece 

dentro de seus portões. 

Algumas redes de ensino e instituições sérias já têm, há tempo, investido nessa 

perspectiva, provavelmente por reconhecer o valor formativo da avaliação da 

instituição. Esse é o caso das escolas da Rede Adventista que, há tempos, têm 

aplicado um método da avaliação institucional em suas escolas de todos os níveis. É 

intenção desta pesquisa analisar o processo e o instrumento de avaliação institucional 

utilizado pela Rede Adventista de Educação. É justamente esses aspectos que serão 

o objeto de estudo do próximo capítulo. 
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4 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA REDE EDUCACIONAL ADVENTISTA 

 

Essa seção examina o conceito de avaliação que permeia o processo de 

avaliação no sistema de educação básica da rede Adventista que é determinada pelas 

concepções que fundamentam a proposta de ensino, como afirma Caldeira (2000, p. 

122):  

 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está 
delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada prática 
pedagógica. Ela não ocorre num vazio conceitual, mas está 
dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de 
educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, 
expresso na teoria e na prática pedagógica. 

 

Essa ótica de que avaliar não é um exercício neutro ou destituído de 

intencionalidade nos faz perceber que há um estatuto político e epistemológico que 

dá sustentação ao processo que ocorre na prática intencional na qual a avaliação 

acontece. Para Álvazez Méndez (2002) e Chueiri (2008), ao indagar a respeito do 

objetivo da avaliação, ou sobre o porquê e para quê avaliar, sustentam que a resposta 

nos remete, necessariamente, à percepção teórica que guia a avaliação. 

Nesse sentido, podemos partir da suposição de que a avaliação, como prática 

escolar ou de gestão, não é uma ação puramente técnica. Isto é, não acontece num 

espaço conceitual, mas é dimensionada por um modelo teórico de mundo, de ciência 

e de educação, e será traduzida também em práticas administrativas e pedagógicas. 

Coupland (1999, p. 30), pesquisador adventista, comenta que a perspectiva filosófica 

tem a capacidade de apoiar e reforçar a natureza holística e abrangente, e enriquecer 

o seu poder e valor teórico e prático. De acordo com seu pensamento, a avaliação de 

cada componente educacional, dos métodos e da interação dinâmica entre esses 

componentes deve ocorrer em processo contínuo e reflexivo. 

Não encontramos indícios de que o conceito adventista de avaliação 

educacional seja diferente do das abordagens tradicionais. Mesmo para a pioneira do 

adventismo, Ellen White, a avaliação é objeto de preocupações. Enquanto escritora 

de assuntos educacionais, não lhe dava, todavia, o mesmo enfoque que dedicou a 

outras questões da educação, mesmo assim, seus preceitos são bastante claros: 

trabalho e eficiência na educação e em “qualquer ramo dependem em grande parte 
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daquele desenvolvimento simétrico de um ensino proficiente e geral” (WHITE, 1968, 

p. 233; GROSS, 2012, p. 95). 

Segundo a obra  Pedagogia adventista (CONFEDERAÇÃO DAS UNIÕES 

BRASILEIRAS DA IASD, 2004), documento que contém as linhas filosóficas da rede 

adventista, sua proposta educacional entende a avaliação como um processo 

essencial para a formação do ser humano. Compreende-se por avaliação o 

acompanhamento do processo que envolve todas as faculdades do ser (física, mental, 

social e espiritual), em todo o tempo de vida; e a vivência de múltiplas experiências 

durante o processo educativo numa perspectiva dialógica entre processo e resultados; 

o levantamento de informações qualitativas; e o planejamento de intervenções 

visando ao resgate ou aprofundamento dos saberes. Conforme entendido, o processo 

de avaliação deve ocorrer com o propósito de oportunizar um momento de reflexão e 

crescimento.  

A partir da proposta pedagógica fornecida pela Mantenedora da Rede 

Educacional Adventista (UCB, 2014), podemos tirar algumas conclusões sobre os 

pressupostos e princípios do seu julgamento sobre a avaliação: 

1. A avaliação é um processo contínuo e sistemático, pois faz parte de um 

plano mais amplo. Não sendo um fim em si mesma, mas sempre um meio, 

um recurso, como tal deve ser usada. Não pode ser esporádica ou 

improvisada mas, sim, constante e planejada, ocorrendo ao longo do 

processo. 

2. A avaliação é funcional, porque se realiza em função dos objetivos 

previstos. Os objetivos são o elemento norteador da avaliação.  

3. A avaliação é orientadora, porque indica os avanços e dificuldades, 

ajudando a progredir, orientando a atingir os objetivos propostos. A 

avaliação também ajuda a replanejar o trabalho. 

4. A avaliação é integral, pois considera o processo como integrado e não 

compartimentalizado. Ela deve contemplar a análise e o julgamento de 

todas as dimensões do sistema. 

Apesar de existir, para os adventistas, um conceito claro de avaliação da 

aprendizagem, que não é proposta desta pesquisa analisar, sua concepção avaliativa 

não se restringe a essa área, mas engloba também os profissionais e os serviços 

oferecidos na unidade escolar, que apresentam-se como princípios norteadores da 
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avaliação institucional da rede (CONFEDERAÇÃO DAS UNIÕES BRASILEIRAS DA 

IASD, 2004, p. 82). 

A avaliação institucional como espaço de ação da organização e da gestão 

da escola é requisito para a melhoria das condições que afetam diretamente a 

qualidade da educação, do aprendizado, do ensino e da gestão educacional, cujo 

desígnio é transformar a escola contemporânea em uma instituição comprometida 

com a aprendizagem dos alunos e com a transformação da sociedade. Esses traços 

também podem ser encontrados na concepção de avaliação institucional da rede 

adventista que, com o grande aumento da quantidade de escolas nos últimos anos, 

definiu diretrizes fundamentadas em um entendimento claro que guia todo o processo. 

Para a Educação Adventista (CONFEDERAÇÃO DAS UNIÕES 

BRASILEIRAS DA IASD, 2004, p. 84 e 85), a avaliação institucional ou da unidade 

escolar é entendida como uma ação sistemática de análise de processos e de 

produtos ou resultados de instituições, políticas, planos ou projetos, os quais são seu 

objetivo. Inserem-se, nessa perspectiva, as instituições educacionais. 

A avaliação institucional, assim como a avaliação da aprendizagem, não deve 

ser considerada um fim em si mesma. Essa prática permanente e sistemática parece 

estar presente em todas as unidades escolares da rede adventista. Sua normatização 

está prevista no Manual de Procedimentos do Departamento de Educação da Divisão 

Sul-Americana, organização administrativa da IASD no Brasil, que orienta os 

procedimentos das entidades mantenedoras das escolas adventistas e objetiva 

aperfeiçoar o trabalho educacional. 

Tal procedimento segue um formulário padrão denominado “Formulário de 

avaliação institucional para colégios adventistas de ensino médio” (EDUCAÇÃO 

ADVENTISTA, 2015) preparado pelo Departamento de Educação da Divisão Sul-

Americana, mantenedora da rede da educação adventista conforme a tipologia da 

Unidade Escolar, seja em nível de internato ou externato, e é realizado em duas 

etapas: autoavaliação e parecer da Comissão Avaliadora in loco. Seu resultado é 

registrado através de voto e divulgado para a comunidades eclesiástica e escolar, 

conforme os princípios da responsabilidade e da transparência. 

A fim de delimitar o objeto desta pesquisa, a análise que se segue examinará 

apenas o “formulário”, instrumento utilizado pela Comissão Avaliadora in loco para 

avaliar a instituição de ensino básico que ofereça obrigatoriamente até o ensino 

médio. Considerando que os itens apresentados nesse formulário refletem o que a 
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mantenedora da rede e, por conseguinte, a própria escola entende como aspectos 

relevantes, interessando-se pelo que pode se transformar em indicadores de 

qualidade. Na figura 3 está representada a estrutura em que se organiza o “formulário” 

de avaliação: 

 

 

 

No primeiro item, Informações do colégio, o formulário basicamente exige a 

identificação do nível organizacional eclesiástico/administrativo da mantenedora. 

Conforme o portal oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD, 2015) na internet, 

a organização da instituição religiosa acontece através de cinco níveis desde o 

membro individual até a organização mundial: 

1. Igreja local, que é um grupo organizado de membros individuais; 

2. Associação ou missão local, que é um corpo organizado e unido de 

igrejas de um estado, província ou território; 

3. União, que é um corpo unido de associações, missões ou campos dentro 

de um território maior;  

 
Figura 3 – Estrutura do instrumento de avaliação 

 
 

Informações do colégio

Membros da Comissão Avaliadora

Felicitações e destaques

Recomendações para os primeiros 2 anos

Recomendações para os anos seguintes

Substituições

Classificação e legendas

Resumo da pontuação

Orientações gerais

Itens avaliadores
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4. Associação Geral, a maior unidade da organização, que abrange todas 

as uniões em todas as partes do mundo.  

5. Divisões, que são seções da Associação Geral, com responsabilidade 

administrativa a elas atribuída em determinadas áreas geográficas. No 

caso da América do Sul, oito países (Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, 

Chile, Peru, Bolívia e Equador) fazem parte da Divisão Sul-Americana, 

com sede em Brasília. Os demais países sul-americanos (Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname) fazem parte da 

chamada Divisão Interamericana. 

No caso das instituições escolares, a grande maioria é administrada pelas 

Associações e Missões locais, podendo também, em alguns casos, ser administrada 

no nível da Igreja local. 

No segundo item, Membros da Comissão Avaliadora, listam-se os 

participantes que compõem a delegação responsável pela avaliação: Departamental 

de Educação do nível administrativo União, que assume a função de presidente da 

comissão avaliadora; tesoureiro ou secretário do nível administrativo Associação ou 

Missão; diretor (a) de um colégio internato ou externato; coordenador (a) pedagógico 

(a) responsável pelas escolas mantidas pelo nível administrativo Associação ou 

Missão; Assistente financeiro responsável pelas escolas mantidas pelo nível 

administrativo Associação ou Missão; membro leigo educador; diretor (a) do colégio 

que está sendo avaliado; e o pastor do distrito, responsável pelas igrejas adventistas 

da região geográfica onde está localizada a escola avaliada. 

No terceiro item, Felicitações e Destaques, encontra-se espaço para que a 

Comissão Avaliadora indique elementos que se destacam positivamente na escola. 

Nos itens Recomendações para os dois primeiros anos e Recomendações para 

os anos seguintes há espaço para que a Comissão Avaliadora apresente uma 

síntese de elementos que a escola deve priorizar nos anos seguintes até a próxima 

avaliação. Semelhantemente, o item Substituições é um espaço para indicar 

mudanças que a instituição escolar deve executar até que aconteça a próxima 

avaliação. 

No item Classificação, encontra-se uma legenda referente à pontuação 

obtida e, de acordo com os pontos alcançados na avaliação, há uma indicação de 

quando acontecerá a próxima avaliação. Nova vistoria pode acontecer no ano 

seguinte, se a escola for classificada como deficiente e até 5 anos mais tarde se 
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receber a classificação máxima. O item seguinte do formulário apresenta um quadro 

para exposição paralela dos pontos obtidos na avaliação anterior, na autoavaliação e 

na avaliação corrente. 

O que encerra a primeira parte do formulário é o item Orientações Gerais 

que fornece instruções quanto ao preenchimento dos dados e atribuição dos pontos. 

Apresenta, de modo implícito, a necessidade de uma autoavaliação por parte da 

instituição de ensino, que deverá ter ocorrido em período antecedente à visita da 

Comissão Avaliadora; e algumas outras breves instruções sobre procedimentos a 

serem seguidos pelos anfitriões e pela Comissão Avaliadora. 

Em vista disso, podemos identificar alguns detalhes distintivos a serem 

considerados. Como, por exemplo, a Comissão avaliadora é composta inteiramente 

de membros da Igreja Adventista, funcionários e administradores da própria 

mantenedora, no processo de avaliação institucional, um avaliador externo tem o 

papel de observar e auxiliar na interpretação dos dados. Segundo Bonniol (2001, p. 

56), o avaliador deve ver a instituição “de fora”, sem envolvimento com os avaliados, 

racionalizando “a experiência dos outros”, usando de mais rigor científico e evitando 

que o processo se torne uma prestação de contas. Além disso, a avaliação, sendo 

realizada por técnicos no assunto, com maior independência do que os avaliadores 

internos sofre menos interferência da subjetividade. 

Ao mesmo tempo, o formulário subentende a necessidade de ocorrer uma 

autoavaliação precedente à visita da Comissão Avaliadora externa. Essa 

autoavaliação é aquela em que o processo é conduzido e realizado por membros da 

comunidade educativa que conhecem seu funcionamento. Brandalise (2010) a define 

“como uma análise sistemática da escola com vistas a identificar os seus pontos fortes 

e fracos, e a possibilitar a elaboração de planos de intervenção e melhorias”. 

Frequentemente é realizada tendo como motivação principal o acompanhamento do 

projeto pedagógico da escola, no quadro de uma dinâmica de desenvolvimento 

organizacional e institucional que, inserida nas várias ações desenvolvidas na 

instituição, se coloca como mediadora do crescimento da comunidade escolar. 

Conforme Melchior (2004), para qualificar as ações, a avaliação interna é a 

mais importante e se fortificará se confrontada com a avaliação externa. Para essa 

autora, as duas avaliações devem ser aproximadas, para se complementarem e se 

enriquecerem mutuamente. Assim, os olhares da avaliação interna e da avaliação 

externa podem conduzir a uma aproximação realista dos anseios da sociedade para 
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com a instituição e das condições desta em relação ao atendimento das demandas e 

manutenção do seu compromisso social. 

Na segunda parte do instrumento de avaliação, encontram-se os “Itens 

Avaliadores” que estão organizados em seis dimensões as quais a Comissão 

Avaliadora in loco tomará como base para efetuar a avaliação da instituição escolar. 

Conforme mostra a figura 4: 

 

Para Astin (1992), o critério utilizado na avaliação institucional é uma 

dimensão do objetivo privilegiada pelo avaliador. Os critérios seriam as dimensões 

constitutivas das facetas, pois na realidade interagem uns com os outros; um critério 

não funciona sozinho, sempre interage com outros critérios. Essas dimensões, que 

podem ser isoladas artificialmente, marcam o que é privilegiado, ou a qualidade do 

objetivo e, então, do produto que será comparado com o objetivo. 

Na análise desse instrumento, percebe-se que existem critérios de duas 

naturezas: qualitativa e quantitativa, sendo o segundo o mais utilizado. Para Bonniol 

(2001), não há qualquer oposição entre critérios e indicadores, pois todo critério ou 

indicador quantitativo só assume sentido em função do critério qualitativo, do qual é 

um desdobramento, um indicador entre muitos outros possíveis. 

 
Figura 4 – Itens avaliadores 

 

 
 
 

1. Liderança, Administração e Aspectos Legais

2. Informações sobre Necessidades Educacionais

3. Aspectos Pedagógicos e Desenvolvimento de Recursos Humanos

4. Aspectos Denominacionais e Atuação Comunitária

5. Aspectos de Estrutura Física e de Equipamentos

6. Aspectos Financeiros e Contábeis
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Avaliar a complexidade de uma instituição educacional envolve obter muitas 

informações em diferentes momentos e através de técnicas e instrumentos 

diversificados. A seguir apresenta-se uma descrição detalhada dos principais critérios 

e indicadores utilizados no instrumento de avaliação. 

 

 

4.1 Liderança, Administração e Aspectos Legais 

 

A dimensão 1 avalia aspectos administrativos da instituição, averiguando se 

a mesma se encontra legalmente instalada. Para isso, o formulário solicita a 

apresentação de documentos legais que comprovem sua legalidade tais como 

escrituras e alvarás obrigatórios, relatórios e autorizações, regimento escolar e 

registros trabalhistas dos professores. Também busca informações quanto à 

formação do (a) diretor (a) escolar. Há a possibilidade de ser dado ponto extra se a 

pessoa que ocupe a função tiver obtido sua formação em instituição da Rede 

Adventista. 

Além disso, o formulário busca indícios que comprovem a intenção de boa 

comunicação entre a instituição e o público externo através de boletins informativos 

destinados à comunidade acadêmica e social, antena parabólica do Canal Novo 

Tempo, que também pertence à mantenedora da Rede, portal virtual da instituição, 

identificação da unidade escolar, impressos com identificação padronizada, formas de 

publicidade e promoção da instituição em igrejas evangélicas. 

Ademais, o formulário indaga sobre a prática de gestão democrática através 

de tópicos relacionados ao funcionamento de comissões administrativas e colegiados, 

relatórios antecedentes de avaliação e evidências de que a instituição fez algum tipo 

de pesquisa de opinião com professores, chefes de departamento e com alunos 

referente à atuação da direção geral e sobre o colégio em si. 

Para Sordi (1995), a prática de avaliação é um ato dinâmico e co-participativo. 

Nessa perspectiva, assume-se o papel de co-orientação; não é mais apenas uma 

ação supervisora, mas um ato reconstrutor em todo o processo de avaliação. Seja 

democrática formativa, educativa ou inclusiva, entende-se que a prática de avaliação 

exige uma tomada de posição e, portanto, não pode ser neutra. Deve ocorrer através 

de um compromisso com o diálogo e com sua implementação, isto é, com o trabalho 

coletivo. Deve empenhar-se na construção do conhecimento e formação competente. 
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Sendo assim, ela é um ato essencialmente político. Sabendo que a neutralidade é 

uma forma de pactuar e legitimar uma sociedade excludente, então,  a avaliação é 

usada como elemento para a luta e transformação de determinada realidade (BRATTI, 

2001). 

 

 

4.2 Informações sobre “Necessidades Educacionais”1 

 

Apesar do título, a dimensão 2 avalia um misto de particularidades, dentre 

elas o cumprimento das recomendações da avaliação anterior; exige a apresentação 

de um mapa com identificação geográfica do trabalho pastoral, outras escolas da rede 

e a localização de igrejas adventistas, e novamente indaga quanto à promoção do 

Colégio nos referidos locais identificados no mapa e outras localidades. Também 

procura indícios de planejamento estratégico em um plano de ação quadrienal e metas 

gerais para o quadriênio, o que corrobora com o pensamento de Melchior (2004), que 

declara que a instituição tem ou deveria ter planos de diferentes níveis e que a equipe 

de avaliação deveria fazer a análise de cada um deles. Assim, como é sabido, os 

planos nem sempre representam o que acontece, de fato, numa instituição; então, 

também se faz necessário analisar não só os planos, mas as diferenças entre o que 

se pretendeu e o que se alcançou, em termos da qualidade técnica dos processos e 

produtos. 

O item ainda exige a apresentação de uma tabela de alunos matriculados na 

unidade escolar nos últimos 10 anos com demonstração em gráficos e inquere sobre 

o funcionamento de livros de registros e atas. Outro tópico apura a realização de 

cursos de alfabetização de adultos, capacitação profissional, cursos livres e 

seminários bíblicos destinados à comunidade. Também investiga sobre o controle de 

transferências e evasão de alunos e inquere ainda sobre a realização de encontros 

anuais com ex-alunos. 

No tópico seguinte do formulário, exige-se a apresentação de registro quanto 

às visitas regulares a alunos e seus pais pelos professores e funcionários da escola. 

Quanto aos professores, há um tópico em que a instituição deve preencher 

                                                      
1 No documento analisado é esta a terminologia utilizada, por isso optamos por mantê-la. 
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identificando a quantidade de professores que professam a religião adventista em 

comparação percentual com aqueles de outras denominações. 

 

 

4.3 Aspectos Pedagógicos e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

 

Na terceira dimensão, o guia de avaliação contempla a formação acadêmica 

dos professores em uma tabela comparativa, também esquadrinha quanto à 

concessão de bolsas de estudos, em nível de graduação e pós-graduação, a 

professores pela mantenedora da instituição. No tópico seguinte, questiona-se quanto 

ao recrutamento de professores adventistas, e o esforço da instituição em buscar 

formandos universitários para novas contratações. 

Outros tópicos verificam a formação de professores para as disciplinas de 

Ensino Religioso para os níveis Fundamental e Médio, a periodicidade das aulas de 

religião para ambos os níveis, além de questionar se a instituição possui um “capelão”. 

Também tenta constatar a presença de orientador pedagógico e coordenador 

pedagógico em tempo integral e a realização de reuniões pedagógicas regulares e 

cursos de atualização e aperfeiçoamento. 

 

 

4.4 Aspectos Denominacionais e Atuação Comunitária 

 

Na quarta dimensão, o formulário avalia aspectos relacionados à prática da 

filosofia adventista pela instituição de ensino e sua atuação na comunidade. Nos 

aspectos denominacionais gerais, consideram-se os itens de caráter intrínseco ao 

pensamento adventista e suas práticas religiosas tais como: se as ações 

desenvolvidas na unidade escolar estão de acordo com a Bíblia e o “Espírito de 

Profecia”, como são chamados os escritos da sua pioneira Ellen White. A dimensão 

também indaga se há o funcionamento do Plano Mestre Espiritual, programa que 

delineia as atividades religiosas da instituição; também sonda se existe orientações 

quanto ao uso de vestuário adequado por professores e alunos, ao uso indevido de 

joias e bijuterias; inclui um item a respeito do tipo de alimento que é servido na cantina 

da escola. Igualmente nesse tópico, o formulário tenta identificar se a instituição tem 
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“tido cuidado” com “modismos pedagógicos” contrários à filosofia adventista de 

educação e com a divulgação de ideias “anticristãs”, dentre outros detalhes. 

Ainda nessa dimensão, a Comissão Avaliadora, por meio do formulário, 

inquere quanto ao envolvimento da unidade escolar, mais especificamente dos 

professores e funcionários, no compartilhamento de suas crenças por meio de 

“pequenos grupos, oração intercessória, duplas missionárias, evangelismo e reuniões 

de classes bíblicas”, sendo esse item o de maior valor dentro dessa dimensão. Outros 

tópicos avaliam, além disso, a realização de cursos com objetivos de evangelização, 

distribuição de material impresso e literatura religiosa. 

Nos tópicos subsequentes, faz-se uma análise percentual de alunos membros 

da igreja adventista em relação aos professores, junto com uma análise comparativa 

entre alunos adventistas e os demais. Além disso, cobra o número de batismo de 

alunos e seus familiares, ou seja, que se tornaram adeptos das crenças adventistas 

por influência dos alunos ou professores. Finalmente, inquere se a unidade escolar 

possui programas de atendimento para aqueles cujo interesse foi despertado pelas 

atividades religiosas. 

 

 

4.5 Aspectos de Estrutura Física e de Equipamentos 

 

Na quinta dimensão avaliada pela Comissão, analisam-se os aspectos 

voltados para a estrutura física e aparelhamento da instituição, dentre elas: o tamanho 

da área total da instituição; itens específicos da biblioteca da unidade escolar, número 

do acervo, se disponibiliza acesso à internet, se o acervo está informatizado, se possui 

“Centro de Estudos Criacionistas” e Centro de Estudos dos escritos da pioneira Ellen 

White. Também verifica detalhes quanto aos demais laboratórios e demais 

departamentos: laboratório de ciências, de física, de informática, conservatório de 

música e detalhes da quadra esportiva. 

 

4.6 Aspectos Financeiros 

 

Por fim, o formulário analisa aspectos financeiros e contábeis da instituição 

escolar, inquerindo quanto às despesas específicas e gerais, orçamentos, 

investimentos, se a unidade escolar é autossustentável e o percentual de gratuidade 
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concedida. Também verifica se a unidade escolar utiliza sistema de controladoria 

fornecido pela mantenedora. Ao mesmo tempo, a Comissão Avaliadora tem, nesse 

item, oportunidade de expressar sua opinião quanto à data e sistema de pagamento 

dos salários dos professores, e quanto ao valor da mensalidade. 



 76 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao nos aproximarmos da última etapa deste trabalho, em que nos é requerido 

o exercício da elaboração de uma síntese das aprendizagens construídas em torno 

do objeto de conhecimento, “avaliação institucional de escolas de nível básico da 

Rede Adventista”, temos a convicção de que as considerações até aqui tecidas não 

são finais, mas pretendem trazer algumas contribuições a novas iniciativas nesse 

campo, bem como instigar inquietações para outros estudos, pois  o tema tem muito 

ainda a ser explorado. Assim, os resultados a que chegamos são conclusivos para 

este momento do estudo e, ao mesmo tempo, podem constituir um ponto de partida e 

anunciar novas questões sobre a implementação de políticas, métodos e estratégias 

de avaliação institucional na educação básica. 

Procuramos, neste trabalho, como objetivo geral, compreender como se 

configura a prática da avaliação institucional das escolas da Rede Adventista de 

Educação. Nesse sentido, a investigação atingiu objetivos específicos que 

colaboraram para melhor entendimento do assunto: investigando o ensino privado, 

considerando seu desenvolvimento histórico, sua expansão e consolidação no 

sistema de ensino brasileiro; pesquisando a gênese da Educação Adventista e seu 

desenvolvimento e expansão no mundo e no Brasil; compreendendo o conceito de 

avaliação institucional, que desempenha tarefa importante e insubstituível no 

processo de gestão dos processos educacionais; examinando os procedimentos de 

avaliação institucional e sua implantação que ocupam, sem dúvida, lugar relevante no 

conjunto de práticas pedagógicas na educação básica brasileira; identificando as 

diferentes exigências das políticas públicas em relação à educação privada; e por fim, 

analisando o instrumento de avaliação institucional das Escolas Adventistas. 

O método da investigação incluiu principalmente análise bibliográfica dos 

teóricos da área de políticas públicas, sistema privado e avaliação institucional, 

seguido de exame documental do instrumento utilizado no processo de avaliação 

institucional. Nesse processo foi feito um resgate da trajetória do desenvolvimento da 

rede privada, analisando aspectos relevantes da sua relação com o Estado, 

explorando pontos que se destacaram nesse percurso de consolidação e que ainda 

se apresentam importantes nesse período de consolidação da rede. 

Também foi feita uma exposição a respeito da origem da Rede Adventista de 

Educação, apresentando seu crescimento no Brasil e no mundo, além de uma breve 
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explanação da sua filosofia, resultado do estudo dos fatos encontrados em obras 

bibliográficas. 

O passo posterior da investigação pretendeu exibir tópicos relevantes no 

tocante à avaliação institucional e seu processo na área educacional em nível macro 

e em um nível mais específico, o da educação básica, descrevendo o processo 

utilizado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica com tópicos importantes das 

políticas públicas governamentais. E, por fim, a pesquisa apresentou uma descrição 

do processo e instrumento de avaliação institucional utilizado pela Rede Adventista 

de Educação. 

A análise descritiva desse instrumento foi precedida de uma breve exposição 

da concepção de avaliação que permeia o processo. Essa análise demonstrou não 

haver indícios de grande distinção da concepção dos métodos e abordagens 

tradicionais, utilizados inclusive pelo INEP e pelo Estado em processos semelhantes 

aplicados em instituições de nível superior e básico. Mas vale ressaltar que, na 

concepção adventista de avalição, existe uma forte tentativa de ter o seu processo 

contínuo e sistemático. Isso é evidenciado, inclusive, no instrumento usado pela 

Comissão Avaliadora in loco, que revela a existência de uma avaliação periódica e 

metódica das instituições avaliadas. Igualmente, os adventistas dedicam-se a ter um 

processo de avaliação integral da instituição, o que se percebe no fato de o 

instrumento examinar 6 dimensões amplas da unidade escolar. 

A descrição do instrumento de avaliação permitiu concluir que o 

questionamento do problema da pesquisa foi devidamente respondido e que, tanto o 

objetivo geral quanto os objetivos específicos foram alcançados satisfatoriamente. 

Destacam-se também contribuições acadêmicas, as contribuições práticas e as 

perspectivas futuras que surgiram a partir da análise. 

Em relação à contribuição acadêmica, fez-se a exposição, não exaustiva, 

mas sintetizada, do resgate histórico do desenvolvimento da rede privada e também 

especificamente da Rede Adventista de Educação, revelando seu transcurso repleto 

de possibilidades até a estabilização de ambos e seu subsídio para o contexto da 

educação brasileira. Analisou-se também a contribuição na definição das múltiplas 

faces da avaliação. Ademais, resgataram-se aspectos que colaboram para um amplo 

debate sobre o papel do Estado, sua intervenção como regulador e avaliador do 

ensino público e privado. Esta pesquisa realizou a análise de um instrumento usado 

na avaliação de instituições de ensino e sua contribuição para a qualidade do 
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processo de avaliação institucional, enquadrando-se na teoria da meta-avaliação, que 

é a visão crítica do processo avaliativo. 

Na contribuição prática, pode-se incluir o levantamento de pontos de 

melhoria. A partir da pesquisa bibliográfica e documental e, principalmente, a partir do 

exame descritivo do instrumento de avaliação, foi possível levantar algumas 

características da Rede Adventista de Educação que podem ser incrementadas ou 

mesmo alteradas visando à melhoria do sistema de ensino. 

Adicionalmente, a pesquisa teve como foco apresentar descritivamente o 

instrumento usado na avaliação institucional de escolas de nível básico de uma rede 

privada e confessional. Assim, não se objetivou mensurar os impactos, positivos e 

negativos, gerados pela avaliação, tais como o impacto no projeto político pedagógico 

da escola, na prática pedagógica dos professores e nos hábitos de estudo dos alunos, 

nem tão pouco a eficiência de sua aplicação. 

No todo, o presente trabalho abre diversas perspectivas futuras, tais como: 

análise dos critério a partir dos resultados obtidos na aplicação do instrumento ou de 

todo o seu processo. Análise da criação de clima organizacional em relação à 

avaliação institucional; análise de outros processos, instrumentos e sistemas de 

avaliação de escolas de nível básico nas demais redes privadas; análise da acentuada 

ênfase denominacional e religiosa demonstrada nos indicadores incluídos no 

instrumento de avaliação. 

Finalmente, pôde-se concluir que o presente trabalho possibilitou ao 

mestrando, uma oportunidade única de aprofundamento dos seus conhecimentos 

sobre a Educação, as políticas públicas educacionais e, sobretudo, a contribuição da 

Rede de Escolas Adventistas para o sistema de ensino, para o sistema  de avaliação 

e na melhoria da qualidade da Educação em nosso país. Esta dissertação não teve a 

pretensão de esgotar este assunto, nem de que este estudo respondesse às 

complexas questões que norteiam os sistemas de avaliação no Brasil. No entanto, 

espera-se que esta pesquisa possa, de alguma forma, contribuir para que os 

processos de avaliação institucional em redes privadas sejam mais difundidos, 

discutidos, polemizados e criticados. 
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ANEXO 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a 

utilização do documento “Formulário de avaliação institucional para colégios 

adventistas de ensino médio”, sua divulgação e utilização em caráter definitivo e 

gratuito, para uso exclusivo na pesquisa acadêmica intitulada: Avaliação institucional 

na Educação Básica: uma análise da prática da educação Adventista. 

 

É expressamente proibida a reprodução, divulgação e utilização do Formulário de 

avaliação para qualquer fim que não exclusivamente a pesquisa supra indicada. 
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