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Jaguaquara, 10 de setembro de 2013 

À Convenção Batista Baiana 
 
Queridos Irmãos, 
 
 

São passados dois anos e cinco meses (abril de 2011) desde quando fizemos 

esta comunicação aos amados irmãos Batistas da Bahia. 1 Semana passada, dias 02, 

03 e 04 de setembro quando da presença do presidente e da secretaria da 

Convenção Batista Baiana (CBBa), Pastor Edvar Gimenes e Missionária Margareth  

Gramacho Fadigas, respectivamente, aqui, em Jaguaquara, comentamos sobre os 

caminhos surpreendentes do PAI e, mais uma vez, refletimos sobre o mistério de 

sermos abençoados por meio da existência de crianças e adolescentes camponeses 

que acolhemos nos espaços pertencentes à CBBa. 

Este texto, em forma de relatório, busca apresentar concretamente com 

números, datas e documentos a história do nosso patrimônio em Jaguaquara a 

partir da chegada da Escola Estadual Rural Taylor-Egídio. O Pr. Edvar nos orientou 

a disponibilizá-lo em nossas redes e assim o fazemos. 

*** **** *** 

Com a satisfação e a alegria que emanam do Senhor Jesus, colocamo-nos 

diante dos amados, conforme já o fizemos em outros momentos, para dialogarmos 

sobre a experiência da Escola Estadual Rural Taylor-Egídio (ERTE), em Jaguaquara 

– Bahia. Escola que, em nossa visão, representa um trabalho cristão, social e 

educacional relevante de nossa Convenção. 

                                                             
1 Este texto encontra-se, na íntegra, no Livro da Convenção Batista Baiana – 2011, p. 123 a 132. 
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Retomamos nossa fala do dia 17 de abril de 20062, quando nos dirigíamos 

aos amados e afirmávamos nosso compromisso como missionária, representante 

dos Batistas Baianos, na zona rural de Jaguaquara. Hoje, reafirmamos o mesmo 

compromisso.  Para tão ilustre tarefa no Reino do Pai, continuamos desejando 

apoio, em forma de oração. 

Tecemos este documento objetivando dar visibilidade aos grandes feitos do 

Senhor, nosso Deus, entre um grupo de excluídos (social, econômico, financeiro e 

linguisticamente) de nossa Bahia. 

Trazemos-lhes à memória que, além do serviço social cristão que estamos 

prestando à Bahia rural, enquanto Convenção Batista, a parceria com o governo do 

Estado da Bahia tem feito muito bem ao nosso patrimônio em Jaguaquara. 

Vejamos:  

1. Investimento inicial de R$ 1.305.166,83 (um milhão, trezentos e cinco 
mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) que, 
segundo a Profa. Stela Dubois, diretora do Colégio Taylor-Egídio, foi 
PROVIDÊNCIA DO CÉU :   
 

 
Providência do Céu 
Como os amados devem estar lembrados, fizemos uma grande campanha com toda a Bahia 
Batista para adquirir recursos visando a reforma do Taylor-Egídio para o seu centenário. Porém 
a crise financeira em nosso país foi tão forte que apenas mais ou menos quatro igrejas puderam 
fazer oferta para tal causa., cujo valor não chegou a Hum mil reais. E somos gratos a essas 
igrejas. Mas, naquela festa, o coração de um ex-aluno, bisneto do fundador do colégio, o irmão, 
Dr. Eraldo Tinoco foi tocado pelo Senhor e o mesmo, conhecendo a obra da Fundação José 
Carvalho, buscou junto a essa instituição uma solução para a vida do Taylor-Egídio e surgiu a 
idéia da Escola de Alternância Taylor-Egídio, cujo convênio será assinado pela direção do 
Colégio e a Secretaria de Educação do Estado com o acompanhamento do Conselho da 
Convenção através da Coordenadoria de Educação. Esse convênio é uma parceria entre 

FUNDAÇÃO VITAE, FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO, COLÉGIO TAYLOR-EGIDIO E SECRITARIA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO. A FUNDAÇÃO vIr a repassar verba da ordem de R$ 1.305.166,83 para a FUNDAÇÃO JOSÉ 

                                                             
2 Relatório, na íntegra, no Livro da Convenção Batista Baiana – 2006, p. 188 a 193. 
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CARVALHO que construirá todo o complexo da nova escola, além de reformar diversos prédios do Colégio 
e todo o novo patrimônio será incorporado ao atual patrimônio do Taylor-Egídio. Abaixo síntese da 
aplicação da verba: 
Obras civis - conforme orçamentos -------------------- 933.166,83 
Um Ônibus para 40 pessoas ------------------------------ 110.000,00 
Dois autos tipo popular -------------------------------------- 32.000,00 
Móveis e acervo parra uma biblioteca ------------------ 30.000,00 
Verba para reforma de prédios do Colégio -- 200.000,00 
Total                                                                 1.305. 166,83 
 
Pela mercê do Senhor as obras já foram iniciadas em 15 de agosto com previsão de conclusão 
em agosto 2001 quando começará a funcionar a nova escola em convênio com o Estado que 
assumirá a total manutenção da mesma num período de dez anos podendo ser renovado o 
convênio por outro período.                          

                                                                     (Stela Dubois, diretora do Colégio Taylor-Egídio, 2000) 
LIVRO DA CONVENÇÃO BATISTA BAIANA, 2000, p. 146 

 
 

2. A presença da ERTE ofereceu ao Colégio Taylor-Egídio uma QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA.   
 
Quadra Poliesportiva Coberta: 
A estrutura de metal pertencente à Igreja Batista de Jaguaquara em terreno do Colégio, 
encontrava-se em abandono, sem qualquer possibilidade de recuperação, há mais de 45 anos. 
Com a inclusão de uma verba do Projeto da ERTE e, com a doação da referida estrutura 
metálica da Igreja para o Colégio, as obras foram iniciadas no início do mês de setembro e 
encerradas em 2001. 
A velha estrutura metálica tornou-se em belíssima quadra poliesportiva com oportunidade 
para Educação Física do Colégio e eventos outros, tanto do Colégio como da Igreja e da 
comunidade jaguaquarense. 

(Stela Dubois, diretora do Colégio Taylor-Egídio, 2001) 
LIVRO DA CONVENÇÃO BATISTA BAIANA, 2001, p. 166 

 
 
 

3. A presença da ERTE tirou da responsabilidade do orçamento do 
Colégio Taylor-Egídio 33% de seus gastos com o patrimônio: 
 
 
Foram positivos para seu resultado a criação da Escola Estadual Rural Taylor-Egídio- ERTE, que 
se tornou responsável por 33% de sua área coberta (internatos masculino e feminino, cozinha, 
refeitório).  
A ERTE, por funcionar com 320 crianças em regime de internato, assumiu a vigilância, a 
cozinha, os serviços de água, iluminação de áreas internas, bem como conservação de jardins. 
O Colégio incorporou a seu patrimônio, em 2001, (...) o investimento a fundo perdido doado 
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pela VITAE, para construção da ERTE e reformas do CTE, da ordem de R$1.300.000,00 (um 
milhão e trezentos mil reais). 

(Stela Dubois, diretora do Colégio Taylor-Egídio, 2002) 
LIVRO DA CONVENÇÃO BATISTA BAIANA, 2002, p. 145 

 
4. A presença da ERTE continuou consolidando nosso patrimônio 

Convencional: 

  O advento de Escola Estadual Taylor-Egídio (ERTE), representou para o Colégio Taylor-Egídio 
um ganho patrimonial de R$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais) em novas 
construções (prédio da salas de aula da ERTE, quadra poliesportiva coberta do Colégio Taylor-
Egídio), restauração dos prédios de aula do CT.E. (prédio do primário, ginásio e cientifico), 
restauração dos três dormitórios, cozinha e refeitórios do Taylor, bem como a aquisição de 
veículos (2 automóveis e um ônibus) em nome  do CTE, para os serviços ERTE e, 
eventualmente, do Taylor-Egídio. 

 A VITAE acaba de entregar à ERTE um laboratório de informática, composto de 30 
computadores, um investimento de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) que servirá 
também à comunidade de Jaguaquara, pois será aberto à comunidade durante 6 horas 
diárias. 

 Em termos de economia de custos para o Taylor, a ERTE contribuiu com a extinção da cozinha 
do Colégio, que fornecia alimentação aos professores não residentes em jaguaquara; redução 
dos enormes custos de manutenção de um patrimônio 10.000m2 de área construída, já 
bastante degradado pelos anos de construído, ora restaurando; manutenção das áreas 
externas do CTE, comuns à ERTE, com Vigilância 24h/dia, pagamento de energia aí 
consumida. 

 Em termos de pessoal representou a redução de uma cozinheira, uma ajudante de cozinha, 
um servente para conservação das áreas externas, gêneros alimentícios que o CTE não tem 
hoje qualquer gasto. Logo, quantificando essa economia mensal para o CTE é superior a R$ 
3.000,00 (três mil reais) mensais. 

  Quanto a renovação do patrimônio, representou o alongamento de mais 20 anos no prédios 
restaurados.  

        Todo patrimônio de ERTE pertence ao CTE, dado em comodato ao Estado por 10 anos. 

(Dílson Santana Mello, Administrador do CTE, em  15.05.2003) 
LIVRO DA CONVENÇÃO BATISTA BAIANA, 2003, p. 118 
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5. A ERTE coloca os Batistas Baianos em lugar de evidência pela 
possibilidade de realização de um relevante trabalho social na 
perspectiva de educação integral.  
 

Sr. Presidente da CBBa. 
Senhores conselheiros 
Demais mensageiros à 79a  Assembléia Anual 
 

Cumpro o dever de apresentar-Ihes o Relatório do Colégio Taylor-Egídio, referente ao ano 
letivo de 2001. Inicialmente, ponho em destaque a reforma de todos os prédios do 
Estabelecimento, o que ocorreu na oportunidade da construção da Escola Estadual Rural 
Taylor-Egídio, a ERTE, inaugurada festivamente no dia 27 de março do referido ano, com a 
presença do Senhor Governador do Estado, o Dr. César Borges, do Secretário da Educação, o 
Dr. Eraldo Tinoco, ex-aluno deste Colégio, de quem partiu a inspiração inicial para a realização 
dessa monumental obra, do Dr. José Carvalho e sua esposa, a profa  Gilcina Carvalho, 
diretoras e coordenadoras de outras escolas de alternância da Fundação José Carvalho, 
autoridades locais e de cidades circunvizinhas, ex-alunos e grande número de famílias da 
sociedade local. 

 
Essa Escola Estadual Rural, para crianças de 7 a 10 anos, exclusivamente da zona rural, em 
Comodato com o CTE por 10 anos e em parceria com a Fundação José Carvalho, nos 
proporcionou, além da recuperação quase integral da parte física do Colégio, como se vê no 
relatório administrativo, a inspiração de ver brotar, em nosso velho campus, uma escola-
modelo, com abrangência educacional, social e missionária de valor inestimável e que nos 
alarga as fronteiras de modo surpreendente, enriquecendo-nos a fé. "Qual entre todos estes 
não sabe que a mão do Senhor fez isso?"(Jó 12:9). 

(Stela Dubois, diretora do Colégio Taylor-Egídio, 2002) 
LIVRO DA CONVENÇÃO BATISTA BAIANA, 2002, p. 144 

 
6. Além dos investimentos iniciais, fomos agregando outros bens ao 

patrimônio convencional, sempre por meio de Projetos Especiais, 
aprovados pelo Governo do Estado. Todo o patrimônio e seus bens são 
utilizados nos eventos da C.B.Ba (acampamentos, encontros, etc) e 
mantidos sob vigilante cuidado pela equipe gestora e Colegiado da 
ERTE: 

 
a) Laboratório de informática com 30 computadores, mesas e cadeiras 

apropriadas ao laboratório; 

b) 100 camas de madeira vinhático de alta resistência, madeira leve de cor 

variável entre o amarelo dourado e o amarelo queimado; 

c) 100 colchões novos, renovados quando necessário; 
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d) 09 caixas de som: 1 em cada sala de aula, 1 na cozinha e 1 na área; 

e) 11  ventiladores : 1 em cada sala; 

f) 120 cadeiras de plástico para o refeitório; 

g) Um parque infantil, inclusive com manutenção especial, em 2010; 

h) 08 cadeiras especiais para sala de reunião, com manutenção em 2010; 

i) 100 carteiras escolares, para sala de aula, cedidas ao CTE, em 2005 e 2006; 

j) 02 carros populares marca gol (estes se encontram sem uso pelo desgaste 

dos 10 anos na zona rural),01 ônibus, 01 ranger; 

k) Cozinha industrial com 03 fogões, 01 forno, 02 freezers industriais; 

l) Pintura e manutenção geral de todos os prédios, a cada ano; 

m) Construção do espaço Verde Vida (praça de alimentação e jogos) com 

estufa para produção de mudas de plantas, como: cupuaçu, ipê amarelo, 

pinha etc. Estas mudas são entregue aos alunos para plantio na zona rural e 

à comunidade jaguaquarense de modo geral. O objetivo geral do Projeto 

Verde Vida é a distribuição de mudas para o reflorestamento. 

n) E muitos outros que estão tombados e devidamente declinados no 

inventário oficial. 

 

7. O Governo do Estado, por conta do Termo de Comodato para o 

funcionamento da ERTE, oferece à Convenção Batista Baiana,  através 

do CTE: 

a) Investimento inicial e continuado, conforme páginas anteriores; 

b) Hospedagem e refeições para os professores do CTE residentes em outras 

cidades  (em média 04 ou 05 por semana); 

c) Hospedagem e alimentação para as visitas que chegam ao CTE; 

d) Ônibus para as aulas de campo; 

e) Utilização do datashow por 03 (três) anos (2001 a 2004); 

f) 350 m² de forro PVC, cor branca, no valor de R$ 5.092,00 (cinco mil, 

noventa e dois reais) para a reforma do Salão Nobre (auditório) do CTE.  Já 

está pago e entregue; 

g) Utilização, quando necessário. dos bens que estão sob a gestão da ERTE. 
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8. Marcos da presença e condução do PAI no projeto ERTE: 

a) Dois dos melhores alunos do CTE são oriundos da ERTE e estão lá por meio 

de bolsas de estudos e porque passaram pela ERTE: 

 Naiara dos Santos Brandão, 1º ano do Ensino Médio, mensalidades 

pagas desde a 5ª série pelo irmão Dilson Melo e material escolar 

oferecido pelos servidores da ERTE. 

 Wesley Matias de Jesus, 8ª série do Ensino Fundamental, 

mensalidades pagas pela profa. Stela Dubois e material escolar 

oferecido pelos servidores da ERTE. 

 

b) Dois alunos que têm se destacado receberam bolsas para o estudo da 

Língua Inglesa no Centro de Estudos de Idiomas: 

 

 Rafael Góes, aluno da 5ª série, adotado pelo casal de empresários de 

Jaguaquara: Antonio Emanuel Santana Marchi e Ana Cristina 

Almeida Lima Marchi; 

 Francisco Gonçalves Santos, aluno da 6ª série, adotado pelo 

Professor Jalon Leal Silva. 

 

c) Fortalecimento das matrizes norteadoras das práticas educacionais: Todo 

funcionário é um educador; Cada servidor é um missionário; Jesus Cristo 

está presente e é servido quando a criança pobre é servida; Cada criança é 

respeitada como ser em desenvolvimento e a cultura e os valores rurais são 

priorizados nas práticas educacionais. 

d) Durante a primeira década foram 1.894 (um mil, oitocentos e noventa e 

quatro) crianças alcançadas. 55 (cinqüenta e cinco) regiões rurais 

alcançadas e acompanhadas e 103 servidores dignificados pelo trabalho. 

e) São 49 (quarenta e nove) servidores e professores jaguaquarenses que 

sustentam suas famílias por meio do trabalho na escola3.  

                                                             
3 São funcionários contratados  pelo regime PST – Prestação de Serviços 
Temporários – sem direito ao 13º salário. Este regime de trabalho não é justo. 
Precisamos buscar alternativas para os vínculos dos servidores. 
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f) O espaço pedagógico se constitui a partir da proposta de vida de Jesus 

Cristo e a educação se realiza nas perspectivas: relacional, progressista, 

cidadã, integral, cristã e libertadora. 

 

g) Bênçãos inesquecíveis: 

 

 

ANO BÊNÇÃOS INESQUECÍVEIS 
2003 De 300 para 600 educandos internos 
2004 Governo do Estado atrasou em até 4 meses os salários e os 

funcionários não pararam.  Nas lutas com o Estado, não desistiram 
das crianças 

2005 Prefeito de Jaguaquara buscou municipalizar. A ERTE conseguiu 
tornar sem efeito a municipalização 

2006 Aplicação do Projeto Calçada da JMN 
2006 Moção de Honra da Câmara Municipal de Jaguaquara 
2006 Aluna Mailza Silva  ganha 1º lugar em concurso estadual de redação 
2007 Indicação do Instituto Paulo Freire ao MEC como escola modelo no 

Brasil. 
2008 Feira de Agricultura com mais de 2.000 pessoas 
2009 Projeto inter-trans-multidiciplinar financiado pelas Lojas Guaibim  
2009 Torna-se Unidade Gestora do Estado da Bahia. Portaria nº 059 – 

Diário Oficial de 05.02.2009. 
2010 Projeto de extensão da UESB aprovado para ERTE: DEMANDAS DA 

PEDAGOGIA DE ALTERNÂNCIA 
2010 São 8 servidores já graduados e 11 servidores  se graduando  
2010 Indicação da Diretoria da Educação do Campo – SEC: ERTE: Centro 

de excelência 
2010 Autorização estadual para funcionamento até 8ª série e 9º ano 
2010 Indicação do Instituto Anísio Teixeira (IAT) para funcionamento de 

cursos Superiores (ministrados pela UESB) pela Plataforma Freire 
2010 Recebe do Estado o título de ESCOLA MÃE DO PROJETO VERDE 

VIDA 
Desde 
2001 

Produção agrícola, sem agrotóxico, e de ovos de galinhas caipiras, 
para consumo próprio e para a comunidade 

2011 Visita de pesquisadores orientados pelo Dr. Paolo Nosella, da 
Universidade Nove de Julho em São Paulo 
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2011 Lançamento do Livro: ERTE: por um ser integral  ISBN 978-85-
64338-00-5 

2011 Documentário realizado pela Fundação José Carvalho  e divulgado  
na Revista da Fundação José Carvalho mês de abril 2011. 

2011 Doação do automóvel marca Volkswagen, modelo GOL 1.0, 4 portas, 
com direção hidráulica e ar condicionado, cor branca, ano 2011, 
fabricação 2011,  pela Fundação José Carvalho. 

2011 Doação de 22 novilhas e um touro holandeses pelo casal Dilson 
Santana Mello e Ieda Matos de Mello para investimento na 
formação educacional das crianças rurais. 

2011 
 

A direção da ERTE é convidada para participar do III Seminário 
Internacional de Pedagogia de Alternância na UFMG – BH. 

 Ex-alunos prosperando no campo, nos estudos e na fé cristã (já foi 
iniciada a pesquisa que busca conhecer e descrever a realidade dos 
ex-alunos 

 

h) Testemunho de uma educação integral, por excelência, em publicações 

científicas nacionais e internacionais: 

 

 FILME TV ESCOLA, DVDescola, V.III – Ministério da Educação, 

Brasil, 2007. 

 ARTIGO NA ÍNTEGRA na Revista Práxis Educacional ISSN 1809-

0249  Edições UESB, v.4, n.4 – jan/jun./2008. 

 ARTIGO NA ÍNTEGRA na Revista de Letras Norte@mentos 

(online) ISSN 1983 8018, 4ª edição, 2009. 

 ARTIGO NA ÍNTEGRA na Revista Praxis educativa ISSN 0328 – 
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9. Depoimentos externos. Outros olhares que nos animam e fortalecem a 

visão da “grande obra” (Neemias 6:3): 

 

a) Carta do Dr. Walter Bazzo ao governador Jacques Vagner 

(fragmentos). A Carta, na íntegra, está no site WWW.erte.com.br e 

em anexo. 

Florianópolis, 01 de agosto de 2008. 

Excelentíssimo Sr Governador do Estado da Bahia 

Jacques Wagner 

 

Sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina há 30 anos e estive em férias na 

Bahia durante alguns dias neste mês de julho e, por contingências que não cabem aqui 

relatar, fui convidado a participar em Jaguaquara de um colóquio de formação de 

professores na Escola Estadual Rural Taylor-Egídio (ERTE). Aceitei prontamente... 

O que vi lá superou minhas expectativas por pensar que tal tipo de escola não existisse no 

Brasil. Educação freiriana no verdadeiro sentido da palavra. Afeto, cuidado com os 

alunos, respeito pelos desfavorecidos e, principalmente, zelo em realmente cumprir o que 

pensamos ser uma educação que, efetivamente, pode mudar este País... 

Não tenho medo de errar quando afirmo que nas minhas viagens por vários locais do 

mundo na qualidade de formador de professores não encontrei algo semelhante...  

Tenha certeza Sr Governador, se algo como este projeto realizado na Bahia, agora 

durante seu governo, se espalhasse pelo Brasil, teríamos um país mais justo e igualitário; 

e a Bahia serviria de exemplo na aplicação de recursos que realmente ajudariam a 

educação a ser um fator de mudanças sociais... 

Pode parecer estranho um professor da Universidade Federal de Santa Catarina estar 

fazendo semelhante pedido e apelo, mas confesso que tal projeto me impactou e me 

renovou a esperança de ver realmente a educação ser um fator efetivo de mudanças 

sociais na Bahia e por extensão no Brasil e no mundo como um todo. 

 

Atenciosamente, 

 
Professor Walter Antonio Bazzo 

               Doutor em Educação 
                        Departamento de Engenharia Mecânica 

Coordenador do NEPET - Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

http://www.erte.com.br/
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b) Texto do pastor e filósofo Marcos Monteiro. 

O MUNDO DE PAULO FREIRE É P0SSÍVEL EM JAGUAQUARA 

             Marcos Monteiro* 

 Quando Paulo Freire falava de inéditos viáveis, utopias possíveis, e traduzia tudo isso 

através da frase simples e encantadora sobre a construção de “um mundo em que fosse 

menos difícil amar”, colocava como projeto educativo esse irrisório menos.                                                                                                             

 Sempre haverá dificuldades para o amor, mas as estruturas poderiam pelo menos não 

serem tão perversas em suas exigências nem tão arrogantes em sua prepotência. E o poder 

amar e poder sofrer pelo e para o amor poderia ter um pouco mais de espaço na 

administração e organização do poder. 

 A ERTE, Escola Estadual Rural Taylor-Egídio, na cidade de Jaguaquara, Bahia, constitui-se 

como reserva de esperança sobre o legado pedagógico de Paulo Freire. Mais de 

quatrocentas crianças pobres da zona rural são educadas de acordo com princípios 

freirianos em processo de alternância: um mês vivido na escola e o outro na família, com 

acompanhamento pedagógico para realização de tarefas agrícolas e escolares. 

A festa de encerramento do semestre escolar, no sábado passado (...)   com grande 

participação de pais da zona rural e figuras da cidade, pode ser considerada uma pequena 

amostra desse mundo viável. 

 No próximo ano a escola completa dez anos e a diretora, Sonilda Sampaio, consegue tanto 

encarnar as idéias de Paulo Freire quanto conduzir uma equipe por caminhos de 

conscientização que ultrapassem leituras ingênuas e mágicas da realidade e faça a leitura 

crítica do mundo, indispensável à inserção pedagógica. 

 Mais do que isso, a opção radical, no sentido mais pleno da palavra, tem se tornado 

gradativamente a marca de grande parte da equipe, lembrando que em Paulo Freire uma 

radicalidade necessária é o oposto de um desnecessário processo de sectarização. 

Dentro de uma pedagogia do oprimido, educadores e educandos necessitam juntos trocar 

saberes e organizarem o espaço de comunhão, em que a fé, o amor e a esperança, são parte 

do processo. Fé no processo de transformação, amor entre educandos e educadores e 

esperança de que a festa e a poesia derrotem a dor e a opressão.                                                                

Feira de Santana, 11 de junho de 2010. 

*Marcos Monteiro é assessor de pesquisa do CEPESC. Mestre em Filosofia, faz parte do 

colégio pastoral da Comunidade de Jesus em Feira de Santana, BA. Também é 
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coordenador do Portal da Vida e faz parte das diretorias do Centro de Ética Social Martin 

Luther King e da Fraternidade Teológica Latino-Americana do Brasil 

 

c) Palavras do editor Valter Cézar, depois de uma visita à ERTE: 

ERTE: experiência ímpar 

Hoje tive uma experiência ímpar: estive na ERTE - Escola Rural Taylor-Egídio - em 

Jaguaquara. Senti-me muito bem acolhido pela professora Sonilda Sampaio e pelo 

Pastor Jorge, seu sensível esposo. Também amado pelas crianças que lá estudam, bem 

como pelo corpo, sempre solícito, de funcionários. Digo que foi uma experiência sem 

igual em minha vida, porque vi o sonho freiriano colocado em prática. Não vivenciei 

apenas uma escola nessa tarde, mas sim um ambiente em que há harmonia, 

espiritualidade, amor, carinho, aprendizagem. Danei-me a pensar, naquele ambiente de 

complexa administração, por conta dos poucos recursos para manter cerca de 400 

alunos em regime de internato, na chamada pedagogia de alternância, o que eu, de fato, 

já havia feito de tão significativo em minha vida; percebi, de súbito, que havia sido muito 

pouco perto da grandiosidade daquele belo projeto de amor profundo ao outro - 

crianças campestres - projetando nele a figura do divino. Ali, sim, senti, depois de muito 

tempo, a presença de Deus. Confesso: fiquei demasiadamente tocado. É como se eu 

estivesse sido chamado novamente à vida. Agora, por exemplo, apenas rememoro o olhar 

de Gisele - minha esposa - encantada que estava com aquele pedacinho do céu, e Gilson - 

grande amigo e parceiro de trabalho - dizendo repetidas vezes que o espaço físico da 

ERTE - por sua dimensão - é do tamanho do sonho do casal supracitado. Estávamos 

todos, nessa tarde de hoje, contemplando uma obra que beira a perfeição; por isso nosso 

encantado assombro... 

 

Parabéns a todos que sonham diariamente a ERTE. 

Paz e bem! 
Por: Valter Cezar  
Publicado em: 19/10/2010 

  

 
d) Palavras dos representantes da coordenadoria de educação da 

C.B.Ba após a apresentação do relatório dos 10 anos da ERTE 

em 23 de novembro de 2010: 

Depois de ouvir o relatório dos 10 ANOS da ERTE, posso afirmar que este é meu 

momento  mais feliz trabalhando nesta coordenadoria. 
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Registramos uma palavra de gratidão a todos os trabalhadores da ERTE por estarem 

fazendo o maior trabalho social dos batistas baianos.  Aceitamos o relatório dos 10 ANOS 

DA ERTE com louvor. 

A ERTE, pelo visto, nunca foi e não é problema para a C.B.Ba. Pelo contrário, tem sido um 

forte meio que tem elevado o nome dos batistas baianos.  Aquele lugar em Jaguaquara é 

um campo missionário. Trata-se de um projeto viável. 

Seria bom se nossos irmãos daqui fossem conhecer, de perto, o trabalho da ERTE. É 

injusto que os servidores da ERTE recebam salários pelo PST. Podemos pensar em 

assumir, como C.B.Ba o 13º salário dos servidores da ERTE.” (Pr. Arno Hubner) 

O parecer final da Coordenadoria de Educação da C.B.Ba. para a plenária, isto é, para o 

Conselho Geral é que o Estado utilize nosso espaço físico para o funcionamento da ERTE 

por tempo indeterminado. 

e) Palavras da Dra. Telma Côrtes Quadros de Andrade, escritora 
do Projeto da ERTE em 1999, por ocasião dos 10 ANOS da ERTE 
em 26.02.2011: 

 
Esse projeto é uma marca na Bahia de que podemos fazer diferente, e realmente 

transformar a nossa educação, levando crianças que não tinham chance de ter um ensino 

de alta qualidade a entrarem num contexto qualitativo. Esse é um trabalho fundamental 

para que a gente melhore a qualidade de vida, não só das crianças, mas de toda 

agricultura familiar na Bahia, que representa hoje quase um milhão de pessoas. As ações 

dos governos estadual e federal estão voltadas para a agricultura familiar, não só na 

forma de educação de qualidade, mais de outras ações, e a inclusão social é o fator 

principal para que a gente possa fundamentar uma educação de qualidade. Eu diria que 

a ERTE não é apenas o orgulho de Jaguaquara, é orgulho da Bahia. 

 

 

 

f) Palavras do Presidente da Convenção Batista Baiana, Pr. Dilmã 

Santos de Cerqueira na celebração dos 10 ANOS DA ERTE, em 26 

de fevereiro de 2011: 

 
Senhores, senhoras, autoridades,... 
Esta celebração de hoje é reflexo de uma caminhada de 113 anos do COLÉGIO TAYLOR 
EGÍDIO. Para o Colégio Taylor Egídio, este é um momento de grande significado 
ratificando a mensagem do seu hino que destaca: “rebrilhas como sol no seu mágico 
esplendor ... tu és templo do saber da paz e do amor”. 
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A Escola Estadual Rural Taylor-Egídio, filha caçula do Colégio Taylor-Egídio, 
está “plantada, bem plantada. As intempéries do tempo e das lutas fizeram-na 
buscar alternativas de sobrevivência, outras formas de ser, mas ela não deixou 
de existir, de ser útil, de ser árvore.” 
Isto faz-me recordar as palavras do saudoso Pastor e educador Carlos Dubois, 
líder que vivia os desafios que estamos celebrando nesta oportunidade, quando 
em certa ocasião relatando os feitos alcançados do Taylor Egídio, assim se 
expressou (1979) “A educação baseada na filosofia cristã e humanística, é 
fator indispensável ao progresso das instituições e dos povos”... “Espero 
que os batistas baianos, com o seu elevado espírito evangélico e seu 
pioneirismo na obra educacional, de que fruto o Taylor Egídio, cultivem, 
cada vez mais o amor por esta causa de transcendental importância” ... 
“Defendei com bravura e fé este patrimônio dos batistas, que é o Colégio 
Taylor Egídio, com serviço cristão e patriótico”.  
Há 10 anos, envolvendo um sentimento dos ex-alunos  do Colégio Taylor Egídio, 
alcançou outras pessoas e instituições, quando nasceu a Escola Estadual Rural 
Taylor Egídio, para alcançar as crianças e adolescentes da zona rural, com o 
projeto educacional de acordo com o modelo pedagógico de alternância. 
De maneira clara está a sua MISSÃO: 
“Envidar todos os esforços para que a educação de crianças e adolescentes 
campestres se realize de forma integral, progressista e cristã”.  
“Aqui estas crianças e adolescentes rurais são acolhidos sem preconceitos 
lingüísticos, como sujeitos de cultura diferente, não deficiente com uma 
pedagogia diferente”. 
Esta celebração é uma homenagem a todos que ajudaram a escrever esta 
história: Convenção batista baiana, Família Dubois, EXALTE, o saudoso Eraldo 
Tinoco(ex-secretário da Educação do Estado da Bahia, o Governo do Estado 
através da Secretaria da Educação; o grupo VITAE através da Fundação José de 
Carvalho.  
Aqui estão os reflexos da comunhão, fruto da fé, do amor, da esperança, da 
paz, do sucesso, da solidariedade. 
Fomos criados para avançar, com muito trabalho e fé, alcançando nossos 
objetivos, sendo vencedores, mesmo atritando com as forças opostas. Ninguém 
poderá deter os projetos e propósitos do Senhor para a Bahia e Brasil.  
A nossa gratidão aos educandos, pais e responsáveis, ao corpo docente, à 
diretora Prof. Sonilda Sampaio, Profª Stela Dubois, Ex-alunos do CTE, enfim, a 
todos que, a cada dia, escrevem uma página desta história, o nosso abraço de 
gratidão. Vocês são missionários do Senhor Jesus. 

 

**************** 
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Queridos, julgamos todas estas coisas muito importantes, afinal precisamos 

conhecer nossos patrimônios e saber dos seus valores concretos, materiais e 

subjetivos, visíveis e invisíveis. Temos, também, contas a prestar sobre estas 

coisas. Mas, creiam-nos: estamos convictos que os maiores feitos que nós, batistas 

baianos, temos efetuado por meio do nosso patrimônio em Jaguaquara, através do 

Termo de Comodato com o Governo do Estado da Bahia, são: 

1. Possibilitar que crianças e adolescentes campestres famintos, comam; 

sedentos, bebam; sem teto, habitem; despidos, vistam; doentes, sejam 

tratados (Mateus 25: 31 ss). Para este trabalho de vestir, alimentar, 

oferecer cuidados médicos e odontológicos, calçar, recrear e oferecer 

educação integral de qualidade para 420 crianças rurais, o Governo do 

Estado da Bahia, faz um investimento mensal de R$ 20.800,00 (vinte mil 

e oitocentos reais); 

2.  Ser espaço concreto para pessoas conhecerem a essência dos legados de 

Jesus Cristo por meio do serviço e, à semelhança do grande Mestre, 

colocarem-se, também, a serviço (Mateus 20:28). Ninguém pode 

trabalhar na ERTE sem aprender a doação de si mesmo; 

3. Permitir a visibilidade das causas dos homens e das mulheres do campo. 

Como afirma a poetisa mineira Glácia Daibert: 

Bem perto da gente, vivem pessoas que podiam ter conhecido todas as fases 

que já atravessamos... 

E vivendo tão perto de nós, poderiam usufruir de todo conforto 

da vida moderna... No entanto, essas pessoas que vivem tão perto de nós, 

enfrentam o dia-a-dia sempre com muita esperança, pedindo apenas que o sol não 

seja tão forte e que as chuvas não sejam tão inconstantes. 

Trabalho para eles tem uma definição bastante clara, é dar duro mesmo na lida diária 

com a terra... Sem cartão de ponto, o trabalho só acaba mesmo quando termina o serviço, 

porque a natureza, ao contrário dos homens, não pode esperar. 
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Convivendo tão permanentemente com a terra, empregam amor e fé em seus esforços, 

para que eles gerem os alimentos que vão servir à mesa de todos nós. 

E quando chega a colheita, com a terra devolvendo com amor todo carinho que recebeu, 

a vida dessa gente se enche de alegria, porque mais uma vez eles conseguiram vencer o 

desafio de saciar a nossa fome! 

 

A CELEBRAÇÃO DOS 10 ANOS DA ERTE FOI UM MARCO NA 

HISTÓRIA 

26 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

 
 

As portas da ERTE abriram-se no dia 26 de fevereiro de 2011 para a comemoração dos 10 

ANOS,  recebendo  ex-alunos,  ex-funcionários, autoridades e convidados especiais. 

A programação do dia constou de apresentações dos alunos e dos funcionários sobre: a)  

História da Escola Estadual Rural  Taylor-Egídio; b) Apresentação da visão, da missão e 

dos objetivos; c) apresentação dos eixos, da prática agrícola e das maiores conquistas dos 

10 ANOS; d) almoço de confraternização entre os presentes; e) grupos de louvores de 

alunos e de funcionários; f) depoimentos de alunos atuais e de ex-alunos; g) homenagem 

aos funcionários fundadores; h) reflexão bíblica pelo Pr. Josias Novais (Igreja Batista do 

Jequiezinho – Jequié)  i) presenças das autoridades do Governo do Estado da Bahia, da 

Fundação José Carvalho e da Convenção Batista Baiana, os quais receberam a gratidão por 

meio de placas. 

10 ANOS DA ERTE EM FOTOS 
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                             PRODUÇÃO AGRÍCOLA                        ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO 

 

       

DEPOIMENTO  ALUNO FRANCISCO SANTOS                         CORAL DOS ALUNOS 

 

 

            

            CORAL DOS FUNCIONÁRIOS                              REFLEXÃO PR. JOSIAS NOVAIS 
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PR. DILMÃ CERQUEIRA – PRESIDENTE DA C.B.Ba. 

ENTREGA DOCUMENTO À DIRETORA DA ERTE 

RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO COM  ESTADO POR MAIS 10 ANOS 

 

 

 
 

OS 10 ANOS DA ERTE FOI MARCADO PELO LANÇAMENTO DO LIVRO 

ESCRITO PELOS FUNCIONÁRIIOS: ERTE: por um ser integral 
 

Agradecemos ao Senhor que, sem considerar nossas limitações, permite-nos 

trabalhar em Sua Seara e servir aos Seus que estão na área rural. Sentimo-nos 

honrados quando, em nome de Jesus e por Ele, pegamos em nossos braços uma 
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criança doente, ou estuprada, ou  sem lar, ou espancada, ou analfabeta, ou excluída,  

e, diante do Conselho Tutelar, do Cartório da Vara Criminal e da Infância e 

Juventude e do Comissário de Menor, somos autorizados a  assinar como seus 

responsáveis. 

Agradecemos ao Senhor pelas diversas experiências. A maior de todas, 

porém, é o aprendizado contínuo do serviço: serviço à mesa, às camas, aos corpos 

pequeninos que buscamos para serem nossos próximos. 

Agradecemos, também, pela instrumentalidade dos irmãos Dilson Melo e 

Stela Dubois que no ano de 2000, durante a construção da ERTE, animaram-nos, 

diante do PAI, a aceitar o desafio de deixar a Dedicação Exclusiva (DE) da 

Universidade Estadual do Estado da Bahia (UESB) em Jequié, e vir morar com 

crianças rurais. Feliz decisão que aconteceu depois de receber revelações do PAI, 

por meio de sonhos, de crianças nascendo de barrigas de diversas mães para 

nossos corações4. A decisão também passou pelo apoio dos nossos filhos Fannie e 

Franc e do meu esposo. Todos comprometidos com a missão! Meu esposo, Pr. José 

Jorge,  está comigo nas lidas diárias. Agradecer-lhe? Não posso! Ele tem consciência 

do que é o serviço e para QUEM e por QUEM o fazemos. Louvado seja Deus! Ele 

sabe o significado do trabalho silencioso de contribuir com a lapidação de Pedras 

Preciosas, invisíveis. Abaixo, fragmento do poema que ele escreveu em março de 

2001, quando chegavam as primeiras 100 crianças para o internato: 

Penso nas pedras, sim, às margens das estradas da vida: 
Rudes, disformes, solitárias, desprezíveis - indiferentes aos que passam 
E até as pisam, pois, que valor têm? 
Pedras relegadas, ao monturo destinadas, 
Desacreditadas de toda a expectativa de utilidade.  
Quem, afinal, vai perder tempo com essas pedras?!5 
 

                                                             
4 A experiência sobrenatural dos sonhos estará no livro dos 10 ANOS DA ERTE que foi  lançado pela 
Editora Ponto e Vírgula, em 26 de fevereiro de 2010. 
5 O texto, na íntegra, está no site da ERTE: WWW.erte.com.br com o título PEDRAS POR LAPIDAR. 

http://www.erte.com.br/
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          “Eis-me, aqui”! Depois de ter sido “pedra por lapidar” no Seminário de 

Educadoras Cristãs, no Recife; depois de décadas de serviços eclesiásticos, 

especialmente como educadora religiosa; depois dos filhos criados e adultos... “eis-

me aqui”, outra vez! Esta foi minha resposta em janeiro de 2001! 

           São passados 10 (dez anos)! 

           Durante a primeira década, o Colégio Taylor-Egídio, matriz do sonho, do 

projeto e da realização da ERTE, foi parceiro e cúmplice das lutas, desafios, 

desencantos e encantos. Tanto sua diretora, Profa. Stela Dubois, quanto seus 

colaboradores, têm convivido conosco e o respeito tem sido a principal 

característica das relações pessoais e institucionais.   

           Agradecemos a todos os presidentes da C.B.Ba que durante a primeira 

década da ERTE nos apoiaram.  

           Agradecemos o apoio, carinho e presença do atual presidente, Pr. Dilmã e sua 

esposa Miriã, que nos dão a sensação de sermos conduzidos no colo de Deus por 

meio de suas presenças e palavras afirmativas. 

            Desejamos que as bênçãos do nosso Deus, Sua graça singular e o entusiasmo 

que brota de Sua presença em nós, sejam marcas cotidianas em nosso existir. 

             No amor de Cristo e a serviço dos irmãos, 

 

Sonilda Sampaio Santos Pereira 
Diretora da ERTE desde janeiro de 2001 
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ANEXO 

OFÍCIO DA C.B.Ba à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA  
RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO POR MAIS 10 ANOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


