
Em correspondência publicada ontem na Seção Cartas de A Tribuna, a distinta 
leitora (e professora) Roberta Simões, de Jardim Camburi, Vitória, lamenta a 
situação a que está relegado o prédio onde, durante cerca de um século, 
funcionou o Colégio Americano Batista de Vitória, no qual se formaram várias 
gerações de capixabas.  
 
A leitora lembra que, em setembro do ano passado, o tradicional educandário 
foi vendido à PMV, que na ocasião prometeu providências no sentido de reviver 
os tempos áureos daquele estabelecimento de ensino, que foi um dos mais 
respeitados do Espírito Santo.  
 
Pelo visto não foi cumprida pois, segundo ela, o prédio está “em abandono 
total, com vidros quebrados, pintura desgastada e jardins maltratados’’. E 
indaga, revoltada: “Por que a PMV não cuida do patrimônio?’’.  
 
Pois é, distinta Roberta Simões, capixaba nunca foi muito de zelar pela 
memória da sua terra, prova disso é que ali mesmo, ao lado do Colégio 
Americano, existia o prédio onde funcionava o QG da Polícia Militar.  
 
Era um monumento arquitetônico. Mesmo assim o demoliram – uma marca da 
nossa história hoje só pode ser apreciada em velhas e desbotadas fotografias.  
O Colégio Americano foi fundado em outubro de 1907 na residência do casal 
Loren e Alice Reno, ambos missionários da Igreja Batista vindos dos EUA para 
difundir, na América do Sul, essa religião.  
 
Somente 12 anos depois, em 1919, o pastor Loren Reno adquiriu uma grande 
chácara nas encostas do Morro do Moscoso, onde construiu quatro prédios 
distintos, criando no local a Primeira Igreja Batista de Vitória e salas de aula, 
com uma quadra de basquete dividindo a administração e o colégio 
propriamente dito.  
 
Em l935, morre Loren Reno e assume a direção do educandário o também 
pastor Alberto Stange Júnior, que permaneceu no cargo até a década de 60, 
quando foi substituído pelo médico Marcos Daniel, que posteriormente, na 
mesma década, cedeu lugar ao também médico Nelson Rangel.  
 
Depois do doutor Nelson veio o professor Derly Bahiense, que expandiu a 
instituição, criando a Faculdade Batista de Vitória (Fabavi) e diversas outras 
unidades espalhadas pela Grande Vitória.Indiscutivelmente, o Colégio 
Americano Batista de Vitória tem sido referência no ensino nacional, e foi lá 
que o autor destas mal traçadas linhas fez o antigo curso ginasial.  
 
Antes disso, quando ainda usávamos calças curtas, moramos ali do lado, na 
primeira casa do conjunto de residências, na época recém-construído na Praça 
do Quartel, hoje denominada Misael Pena. Por esse tempo conhecemos 
grandes mestres, e deles temos imensas saudades: João Nunes (História), 
Antônio Dias de Souza (Geografia), Carmem de Paula e José de Paula 
(Inglês), Ricardina Stacamato (música) e o próprio Alberto Stange, que 
comandava toda aquela equipe com competência e critério.  



 
Naquela época, a moral da província de então era rígida, ai daquele que não 
obedecesse as normas vigentes na escola. Namorar só era permitido do lado 
de fora, fumar dava até suspensão, com admoestação na caderneta, aviso aos 
pais e coisas tais.  
 
O lugar preferido para matar aula era o Parque Moscoso, com escapadas para 
o cine São Luiz, quando se tinha grana para tanto. Dos nossos 
contemporâneos daqueles tempos, muitos já passaram desta para melhor, se é 
que existe algo melhor do que a vida aqui neste mundão de Deus.  
 
Com os que sobraram, de quando em quando a gente se encontra e as 
lembranças afloram, com a certeza de que os tempos mudaram, os costumes 
também, e a educação muito mais.  
 
O velho prédio do Americano ainda está lá nas encostas do Morro do Moscoso, 
e a rua onde se situa é denominada Loren Reno, em homenagem ao seu 
fundador.  
Pois nós achamos que a antiga Praça do Quartel bem que poderia ser 
denominada Alberto Stange, como já sugerimos aqui neste mesmo espaço. O 
homem bem que merece e, mais uma vez, registramos o apelo e a sugestão, 
comungando com a leitora Roberta Simões sua tristeza e decepção.  
Trata-se de um marco da cidade, precisa ser tratado com mais consideração. 
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