
 

 
No dia 06/10/2007 o Colégio Americano Batista do centro de Vitória completou 100 anos.  
Porém, ainda há uma grande incoerência nessa comemoração. Foi nessa escola que tive parte 
da formação educacional, ética e moral maravilhosa, pois também tive isso na minha família, 
que é onde a educação e os valores começam. Tenho lembranças muito boas da escola.Dou 
graças a Deus pela minha família. 
 
No entanto, toda alegria de se comemorar um centenário ficou comprometida. A conquista do 
espaço feita por Loren Reno foi uma história de determinação e obediência a Deus, é uma 
história muito bonita. Mas esse sonho foi destruído com a venda do local. 
O que se percebe com tudo isso é que a instituição, criada em 1907 para ser um instrumento 
de formação moral, optou por tornar-se empresa, cujo objetivo é o lucro financeiro e a 
competitividade. 
 
É triste saber que há pessoas que comemoraram essa venda, pensando em ser uma boa 
articulação. 
A partir da venda da escola, algumas pessoas ficaram tristes, incluindo eu. Percebemos que 
uma história de fé e obediência a Deus está sendo apagada. 
Estive em frente ao colégio no dia 30/08/2008 e percebi abandono total: vidros quebrados, 
pintura desgastada, matos maltratados, enfim, totalmente abandonado. Que triste! Imagem que 
machucou meu coração. 
 
Por que destruir um lugar histórico, criado com determinação? Se desfazer de alto tão 
importante, criado com o objetivo de educar crianças? Por que a PMV não cuida do 
patrimônio? 
 
A tristeza pela venda do espaço dá lugar a decepção maior com as administrações da escola e 
da prefeitura. Como se não bastasse vender o locar, o deixam largado, ao descaso. 
No livro "Recordações - vinte e cinco anos em Vitória, Brasil" há uma história da conquista do 
espaço do colégio no centro, são relatos escritos pelo próprio Loren M. Reno e sua esposa 
Alice W. Reno. 
Por Roberta Simões 
 
OBS: Mais fotos do abandono do colégio você encontra no endereço: 
www.robertasimoes.myblog.com.br  
 


