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apresenTação

Falar da pedagogia da presença é comum para pessoas do âmbito marista, tanto leigos
quanto irmãos. Ela faz parte dos traços característicos do estilo educativo herdado de São
Marcelino Champagnat e implementado nos quase dois séculos de existência do Instituto
dos Irmãos Maristas. Para os de fora desse contexto, pode ser uma expressão vaga e indefinida. Este livro é uma tentativa bem-sucedida de explorar a riqueza que encerra essa
pedagogia da presença ou, como diz o autor, uma presença que se faz pedagogia.
Não se trata, de fato, de oferecer simples princípios metodológicos, mas enfatizar a importância de uma relação positiva entre professor e alunos. Champagnat estava convencido de que o bom exemplo e a coerência de vida são meios essenciais para uma educação
de qualidade. Ele dizia: “De todas as lições que você dá a seus alunos, em primeiro lugar, a
mais meritória para você e eficaz para eles é o seu exemplo. A educação é mais facilmente
assumida e melhor realizada pelos olhos do que pelos ouvidos”.
Neste livro, descobrimos como a presença marista expressa o ser mais profundo do
educador e torna-se o motor do processo educacional. É um chamado para que os educadores fiquem no caminho e tornem-se referência para os seus alunos, individualmente
e como comunidade educativa. Champagnat novamente nos lembra: “A educação não se
limita à disciplina ou ao ensino; não se ensina em aulas de civilidade e de religião; a educação é o contato diário, constante, entre os alunos e seus professores”. Estamos, portanto,
ante uma presença que se faz pedagogia.
Esta obra é resultado da análise e estudo de mais de 200 biografias de educadores maristas de vários períodos, países e culturas, feitos com a tenacidade e dedicação que caracterizam o Ir. Antonio Martínez Estaún. Esta análise de testemunhos ricos e abundantes
revela características educacionais próprias da maneira marista de educar e mostra a atitude da comunidade educativa marista presente no campo educacional. É uma biografia
coletiva que reflete a importância da presença no campo educacional. É um legado que
recebemos e tentamos viver, conscientes do nosso dever de transmiti-lo às novas gerações
de educadores maristas.
Finalmente, não é apenas uma obra de pedagogia, mas uma proposta de espiritualidade. Quando São Marcelino quer expressar a sua experiência de Deus, uma palavra vem à
mente: presença; quando forma espiritualmente os primeiros irmãos, encoraja-os a viver
a presença de Deus; e quando os forma como professores, o que mais poderia dizer a não
ser: educar com a presença. Espiritualidade e missão: duas realidades que se complemen-

tam e ajudam na integração da própria vida. Esse é o desafio que este livro apresenta-nos:
educamos muito mais com o ser do que com o fazer.
Em 2017, vamos comemorar o 200º aniversário da fundação do instituto. Agradeço ao
Ir. Antonio por esta grande obra, que reflete seu amor pelo Instituto Marista, e expresso
a minha esperança de que ela seja divulgada e usada para descobrir e aumentar a riqueza
que encerra a pedagogia da presença marista, na perspectiva do tricentenário.

Emili Turú
Superior-Geral

Roma, 25 de março de 2014, Solenidade da Anunciação do Senhor.

InTrodução
O estudo da identidade educativa marista intensificou-se e aprofundou-se na Instituição por meio de diversos documentos, especialmente a partir da publicação: “Missão Educativa Marista. Um projeto para hoje”, em 1998. Nos documentos insiste-se que a “pedagogia
da presença” é um traço característico da pedagogia marista.
Devido à escassez de estudos específicos sobre esse tema1 e da importância que a Instituição lhe dá na tarefa educativa, pretendo, com a publicação destas reflexões, propor
alguns aportes que ajudem a determinar o valor da presença do educador na pedagogia
marista.
Para realizar este trabalho, utilizei 220 biografias de Irmãos Maristas que se encontram no acervo hagiográfico do Instituto Marista conservado nos arquivos da Casa Generalícia de Roma. Desde o início do Instituto Marista, em 1817, até o dia 1º de janeiro de 2007,
fizeram parte 37463 Irmãos, dos quais pude contabilizar que se escreveram mais de 2000
biografias em diversos idiomas.
O texto das biografias que consultei está escrito em vários idiomas. Por razões de delimitação do campo de estudo, escolhi as redigidas em francês, português e espanhol. As
citações do texto original estão compiladas no Anexo 2 no idioma em que foram editadas
e foram transcritas como constam nos originais, cuja procedência é citada junto ao texto
extraído. Pelo contrário, no trabalho traduzi as frases ou expressões tomadas dos extratos
de forma a garantir a unidade com o texto que compõe as citações.
Por meio dessas biografias, pude detectar numerosas peculiaridades que realçam a eficiência da presença desses homens dedicados a acompanhar a vida dos educandos.

1

O único estudo que conheço sobre a pedagogía da presença praticada pelos maristas, feito depois da publicação do livro “O Educador Marista” e da realização
do Congresso Nacional de Educação em Salamanca, veio a público em abril de 2005. Seu autor é o Irmão Antonio Leal das Neves Jorge que, na Universidade
aberta de Lisboa, apresentou uma dissertação intitulada “Percepção dos Alunos das Escolas Maristas sobre a Educação pela Presença” para obter o “mestrado
em administração e gestão educacional. No enquadramento de seu modelo teórico, faz uma descrição de indicadores de uma presença educativa relacionados
com os valores que lhe servem para justificar as características de uma amostra aplicada nos Colégios Maristas de Carcavelos e de Lisboa. O interesse da
pesquisa é eminentemente quantitativo. A partir dos resultados da aplicação de uma pesquisa, o autor elabora os resultados quantitativos e interpreta, em
dados estatísticos, como os alunos percebem a presença do educador. O próprio autor conclui em seu trabalho que “o conceito de educação pela presença, pelo
menos sob esta denominação, quase não existe fora do universo marista” (LEAL DAS NEVES A. Percepção dos alunos das escolas maristas acerca da educação
pela presença. Universidade abierta de Lisboa, 2005, p. 244).
Além desse estudo, não conheço a existência de pesquisas específicas que fundamentem o valor da pedagogia da presença na educação marista. Na Australia,
na década dos anos oitenta, viveu-se um processo muito importante de valorização da escola católica, do qual também a escola marista participou. O Irmão
Basilio Rueda conheceu as declarações do ministro da educação da Australia, o Sr. Beazeley, sobre a importância da escola católica para o futuro. Porém, não
me consta que se tenham feito estudos sobre a pedagogia da presença na educação marista.
Fora do âmbito marista, encontrei uma publicação que descreve a experiência e o exercício pessoal no campo educativo, com alguns aportes da vivência pessoal
da presença do educador como um valor educativo importante; trata-se do livro de José Maria Toro, “Educar con Corazón”. Desclé, Bilbao, 2005, pp. 63-115.
Outro autor, cujas obras tive à disposição, são as do pedagogo brasileiro Antonio Carlos Gomez da Costa, autor de diversos livros e artigos sobre atenção,
promoção e defesa dos direitos da população infanto-juvenil, publicados no Brasil e no estrangeiro. O autor propõe a eficiência da pedagogia da presença no
trabalho sócio-educativo junto a adolescentes com dificuldades, tais como “a presença intencional que pretende exercer no outro uma influência construtiva”.
Presença educativa, Editora Salesiana, São Paulo, 2001, p. 27.
Antonio Carlos Gomes da Costa foi secretário de Administração em Ouro Preto (MG), presidente da Febrer de Minas Gerais, oficial de projetos do Fundo das
Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, e diretor executivo e presidente do Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência (CIBIA). Exerce as funções de
conselheiro em várias fundações e no Instituto Ayrton Senna, etc. Duas obras significativas desse autor são: Presença Educativa, Editora Salesiana, São Paulo,
2001. Por uma pedagogia da presença, Governo do Brasil, 1991.

Anexo 2
InTrodução
A expressão “pedagogia da presença” é complexa, pois a partir dela se pode fazer alusão a todas as dimensões do ato educativo e com elas estabelecer referências. E com as
dimensões talvez a expressão “pedagogia da presença” nos aclare mais seu alcance indagatório se lermos a expressão ao contrário, como “presença que se faz pedagogia”. Portanto, dever-se-á pontualizar o alcance teórico dessa expressão, em primeiro lugar para que,
com sua luz, fique claro o horizonte da pedagogia da presença e sua aplicação prática.
Etimologicamente a palavra pedagogia se compõe dos verbetes gregos paidós, que significa da criança, e ago = eu conduzo, seguido do sufixo ia, que dá característica de substantivo
à palavra. Portanto, pedagogia significa condução da criança2. O objetivo da Pedagogia é
“dotar a ação educativa de princípios e de normas. Seu caráter científico é definido pela
normatividade”3. A Pedagogia geral “é a ciência pedagógica que trata de formular os princípios da educação”4. Se a educação marista adota a presença do educador em meio aos
educandos como um dos traços peculiares de sua pedagogia, é obrigatório analisar a natureza e as características desse modo concreto de fazer pedagogia.
De acordo com essas ponderações, metodologicamente iniciarei a reflexão definindo a
pedagogia marista. Existe uma pedagogia marista? E se existe, quais são os princípios que
a regem? A resposta a essas inquietações será tratada na primeira parte.
Uma segunda exigência metodológica será a de expressar o que significou a presença
do educador marista nessa pedagogia. Esse estudo requer, portanto, um enfoque histórico
evolutivo da maneira como se entendeu, interpretou e praticou a presença do educador
marista na educação marista e quais têm sido as expressões pedagógicas e didáticas que
traduzem os resultados da presença do educador nas diversas etapas da história da pedagogia marista. Essa vai ser a tarefa da segunda parte, na qual farei um primeiro percurso
desde 1817 até o final da pedagogia marista na França; um segundo percurso, desde a expulsão dos Maristas da França até o XXI Capítulo Geral Marista efetuado em 2009.
Outra exigência metodológica refere-se à construção do conceito “presença” a partir de
base linguística, filosófica e antropológica que sirva de fundamento teórico do que deve
ser entendido por “presença” em todo esse estudo. Essa reflexão inicial servirá de base
para uma análise da incidência da presença do educador marista na pedagogia marista,
ressaltando sua natureza prática e normativa como princípio orientador do comportamento consciente e responsável do educador. Esse princípio não pode ser entendido como
uma norma externa, imposta, mas como uma convição que o educador marista assume
voluntariamente e que o leva a comprometer-se livremente ao reconhecer sua importância para a educação. Esse desenvolvimento será feito na terceira parte.

2
3
4

EDELVIVES, Pedagogía general, Zaragoza, 1995, p. 15.
GARCÍA GARRIDO J. L. e SERRAMONA, J, Sentido y límites de una pedagogía de hoy Anuario, Universidade Autônoma, Barcelona, 1981, p. 19.
QUINTANA CABANAS, J. M., Teoría de la educación. Concepción antinómica de la educación. Dykinson. Madrid, 1988, p. 19.

Uma vez fundamentado, a partir do ponto de vista filosófico e antropológico, esse princípio servirá como luz a iluminar a busca da prática educativa marista que orientou a vida
de muitos educadores maristas. A análise de biografias de educadores maristas proporcionará a contribuição de traços e maneiras concretas da forma como se esteve presente e
de como se viveu eficientemente no campo educativo. A partir das peculiariedades colhidas dessas vidas concretas de educadores maristas que se dedicaram à educação, poderemos individualizar e sintetizar os elementos que determinam os valores que norteiam
a pedagogia da presença entre os maristas. Será a incumbência para a quarta e quinta
partes. E, finalmente, na sexta parte trataremos de formalizar algumas conclusões.
Os conteúdos deste livro tiveram sua origem a partir de uma tese apresentada e defendida pelo autor, na Universidade Marista, Campus da Cidade do México, para obter o grau
de Mestrado em Educação. O livro que o leitor tem entre as mãos conserva uma estrutura
interna dependente das exigências do método científico utilizado para a elaboração da
tese. Ao dar-lhe formato de livro, modificou-se a extensão dos capítulos iniciais para que
sua apresentação fosse mais leve. Metodologicamente o livro ficaria privado de uma justificação importante se não se acrescentasse uma análise crítica das fontes e da metodologia
utilizada. Em atenção aos que se interessam pelo aparato mais técnico da pesquisa, acrescento este capítulo como parte dos ANEXOS. Nele poderão ser encontrados alguns critérios que justificam o método utilizado e a natureza das fontes com as quais se trabalhou.
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PRIMEIRA PARTE:
O PATRIMÔNIO DE UM
CARISMA EDUCATIVO

CAPÍTULo 1
1. A PEDAGOGIA DA PRESENÇA
E O JEITO EDUCATIVO MARISTA
1.1 PRESENÇA E PEDAGOGIA MARISTA.
Na tradição pedagógica marista, fala-se da “pedagogia da presença” como um dos traços
característicos do jeito marista de educar. A expressão “a presença” é uma referência –
introduzida pelo uso – na maneira habitual de falar, relacionada à pedagogia marista de
expressar, em seu sentido mais comum, o fato de que o educador deva estar fisicamente
presente nos diversos espaços ou ambientes onde acontece o ato educativo. Por exemplo, a
classe ou sala de aula, o pátio, as saídas culturais, as excursões, a capela, o teatro, os laboratórios, os campos de esporte, o ginásio esportivo, etc. Portanto, faz referência ao fato de
encontrar-se fisicamente presente, faz referência “à presença do educador” que se concretiza em qualquer espaço ou instância de onde se pode projetar a eficiência do ato educativo.
Também se emprega a expressão “a presença” ou “a pedagogia da presença” para referir-se a um dos traços característicos da pedagogia marista. Ressalta-se a importância da
presença do educador no meio de seus alunos como um meio fundamental de sua atuação
educativa. Nos ambientes educativos maristas, quando se fala da “presença” se faz alusão
à “presença do educador”. Esta presença individual do educador marista põe em evidência,
em primeiro lugar, a sua própria pessoa.
O educador marista, porém, faz parte do coletivo institucional a quem representa, ou
da obra em que trabalha; por isso, por meio da presença também se faz presente uma
obra concreta ou a instituição inteira. De modo que também se utiliza a expressão para
mostrar a presença de um sujeito coletivo, ou seja, a instituição marista em geral, ou uma
obra educativa determinada, como quando se diz: “o colégio esteve presente nas atividades
acadêmicas de...”; ou uma organização que reúne parte significativa do colégio ou escola,
como quando se diz: “o conjunto musical do colégio esteve presente na noite festiva”. Ou ainda
outras expressões menos precisas como quando se diz: “Deve-se estar presente na Internet”,
“deve-se marcar presença contínua na cúria diocesana”, “é importante estar presente nos meios
de comunicação social”, “devemos potencializar nossa presença nos bairros periféricos”, “nossa
presença é imprescindível onde estão os jovens”, etc.
Nesses casos, o sujeito que aparece não fica explicitamente definido, uma vez que o que
se faz presente é a personalidade jurídica da instituição por meio de algum delegado ou
representante.
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A própria instituição deu destaque ao termo “presença” colocando-o como título em várias revistas maristas de divulgação, para dar a conhecer as realizações de uma província
marista ou de um conjunto delas. Na França foi publicada a “Presence Mariste”, que chegou
a 249 números5, em outubro de 2006. Na Espanha, publica-se “Presencia 7” que, em abril
de 2006, alcançou a cifra de 86 números6. No Chile, “Presencia Marista”, cujo primeiro
número surgiu em maio de 2000 como “uma revista para Irmãos, professores, agentes de
pastorais, educadores, pais e representantes, famílias, antigos alunos maristas”, conforme esclarece o editorial de sua primeira edição7. Até dezembro de 2005, haviam-se editado
24 números. No Brasil, em março de 1975, apareceu pela primeira vez, com o nome de
“Presença Marista”, uma revista das 7 províncias maristas brasileiras destinada aos Irmãos, aos educadores e às famílias, com a periodicidade prevista de 4 números por ano,
contendo artigos de diversos teores: filosófico, teológico, pedagógico, psicológico, histórico, pastoral, biográfico. A revista foi editada até 1998, alcançando o número 65 e findando com um Suplemento dessa mesma edição. Esse tipo de recurso pretende divulgar na
sociedade as diversas obras de um mesmo país, a fim de gerar um conhecimento mútuo e
difundir uma imagem coletiva.
A presença do educador marista está associada ao ambiente no qual se desenvolve sua
atividade – locais, objetos, calendários, realizações, etc. – especialmente na sala de aula e
no pátio. Esses espaços constituem o ambiente, paisagem na qual se manifesta a presença,
e o educador o ilumina com particular maneira de ser. Os objetos, mediante os quais se
torna presente o educador marista ou a própria instituição, são o colégio, a escola ou o
centro educativo, sua apresentação, limpeza e organização, além das imagens, quadros,
pinturas, frases, bandeiras, escudos... que ornam as paredes ou os salões. Da mesma forma, o ambiente criado conforme os tempos, os ciclos naturais, desportivos, litúrgicos,
biológicos, como festas, eventos significativos, datas importantes, atividades especiais.
Todos eles são expressões de presença.
São também indicadores de presença institucional os espaços dedicados aos diversos
serviços, como capela, sala de catequese, sala de reunião para atividades de solidariedade, departamento de pastoral, de ação social e outros espaços que contribuem para que a

5

6
7
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http://www.maristes-france.org/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=75 No Editorial do número 249, recolhe-se uma síntese do percurso da revista sob diversos
títulos até que, em 1977, passou a se chamar “Présence Mariste”. É uma revista trimestral e os destinatários atuais da revista são essencialmente as famílias dos
alunos dos estabelecimentos do “Réseau Mariste” (rede marista). Dentro de uma concepção atual, tem como propósito proporcionar ao público conhecimento
da realidade dos Irmãos Maristas, não somente na França, mas do mundo, nos mais de 70 países onde estão presentes. Também se dirige aos Leigos, aos
colaboradores das obras educativas ou que vivem em fraternidades próximas dos Irmãos. Igualmente, abre espaço para os diversos ramos da Sociedade de
Maria, Irmãs, padres e leigos maristas.
http://www.conferenciamarista.es/nueva/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.maristas.cl/
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organização do ambiente e dos recursos destinados a levar avante as ações institucionais
seja eficiente e torne possível a concretização da identidade da instituição.
Uma dimensão importante da presença se manifesta por meio dos memoriais, arquivos, memórias, monumentos, placas, publicações, museus, cemitérios, entre outros, que
recolhem a história da atividade da instituição.
Todas as construções, edifícios, pátios, salões, calendários, celebrações, festas, bem
como a decoração de estátuas, quadros, frases, formam parte do patrimônio cultural,
dentro do qual o educando vai adquirindo o sentido das coisas e vai se abrindo à vida.
Por isso, o educando mais tarde continuará falando de “seu” colégio, de “sua” escola, de
“seus” mestres, de “seu” povo, de “seus” professores, de “suas” vivências, de “seu” dia. Os
elementos do mundo cultural que envolvem o indivíduo impregnaram-se de significados.
Por meio desses significadores e seus significados, socializa sua aprendizagem e se educa.
A valorização por parte do educando, uma espécie de avaliação global de toda sua formação no passado, se fará por meio de expressões, tais como: “sou antigo aluno de”..., “fui ao
colégio de...”, “formei-me em...”, “aprendi as primeiras letras com...”, etc. Ou, então, farão
uma análise dos significadores recordando que “no meio do pátio havia uma palmeira”,
ou “no centro da escadaria sobressaía uma estátua de...”, ou “na hora do recreio estava
presente o senhor...”, “a capela tinha uma atração especial...”, “os laboratórios eram o que
havia de melhor...”, “a casa dos Irmãos tinha...”, “as janelas de minha aula davam para...”,
“as festas eram...”, “nos sábados tínhamos...”, etc. Estas presenças transformaram-se em
conteúdos pedagógicos e em meios didáticos para dar sentido de país, de identidade pessoal e institucional, de pertença, de valores, etc.

1.2 A PEDAGOGIA DA PRESENÇA NA ESCOLA DOS IRMÃOS.
Quando iniciei minha atividade no campo pedagógico nas salas maristas, lá pelos anos
sessenta, era prática normal entre os professores indicar “turnos de vigilância” nos pátios
para as entradas, as saídas e os recreios. Era normal um educador avisar o Irmão ou o professor da sala contígua quando alguma necessidade urgente ou motivo de força maior o
obrigava a ausentar-se da aula, mesmo que fosse breve. Era normal “acompanhar as filas”
desde a porta do colégio até a esquina da rua mais próxima, ajudando os alunos a atravessarem a via e protegendo-os do trânsito. Era comum sempre “dois Irmãos” acompanharem o grupo nas saídas ou excurssões. Essa práxis não era um estilo pessoal de algum
educador carismático, de algum educador com personalidade de destaque na pedagogia,
ou de uma pessoa muito criativa no campo pedagógico. Era, sim, o jeito de agir partilhado
pelos membros da instituição, assumido de modo prático, que se assimilava através das
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partilhas em reuniões comunitárias e através dos espaços de convivência onde se socializam intuições e iniciativas e se submetem ao discernimento e à avaliação a prática diária
e as aplicções concretas de um modo de fazer, que interrelaciona a atividade da equipe de
professores e da comunidade educativa.
Nos dias de hoje, há razões que tornam particularmente interessante o estudo daquilo
que significa “a presença” na pedagogia para a instituição marista e para a pedagogia em
geral. Deve-se ressaltar, primeiramente, o interessse que se despertou no Instituto a partir
dos últimos Capítulos Gerais Maristas8 e por ocasião da canonização de São Marcelino
Champagnat, pela promoção do leigo como educador nas aulas maristas e em outros setores da educação. Esse interesse merece o esforço para proporcionar aos educadores das
obras educativas maristas uma visão, a mais completa possível, do alcance que teve na
tradição pedagógica marista o enunciado de “pedagogia da presença”.
Em geral, as instituições educativas, quando incluem um novo educador em seu elenco, exigem, como pré-requisito, a titulação profissional ou a justificação de que adquiriu
os conhecimentos e as habilidades que o capacitam para a missão. E isso fica comprovado
por um diploma que, legalmente, justifica que os conhecimentos assimilados o tornam
competente para a função social de ser educador de um grupo de alunos. Este é o professor titulado ou diplomado. Sabemos que esse requisito legal nem sempre é garantia de
eficácia pedagógica e educativa, pois houve pessoas que não obtiveram os diplomas legais
oficiais e, no entanto, demonstraram que sua experiência, suas capacidades, sua autoformação e sua atuação prática no campo educativo e pedagógico têm sido muito eficientes.
Porém, a titulação é um requisito legal que garante o acompanhamento de processos de
formação do professorado.
A tradição pedagógica marista não exclui o requisito do diploma como meio de qualificar a ação pedagógica; pelo contrário, sempre incentivou a boa preparação de seus mestres. Entretanto, através de diferentes situações de épocas e países, de leis e de exigências
que têm sacudido as estruturas legais da educação com diversos tipos de exigências, a
tradição pedagógica marista manteve o critério teórico e a realização prática da eficácia
educacional da presença do educador entre seus alunos como um traço de identidade educacional coletiva.
A qualificação dos professores que trabalham em obras maristas de educação nem
sempre teve uma prévia iniciação específica que sintonizasse com a tradição pedagógica
marista. Isto levou muitos Irmãos a cuidarem de formar os professores para uma característica fundamental da missão marista: a pedagogia da presença. No entanto, se ana-

8

Atas do XIX Capítulo Geral, e do XX Capítulo Geral, 2002.
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lizarmos a história da formação dos Irmãos, podemos afirmar que a instituição marista
manteve preocupação constante de formar para a presença entre os alunos – garantia da
maneira de ser e de fazer próprios da instituição marista.
A formação dos professores para descobrirem o modo de realizar a pedagogia da presença muitas vezes se realizou de forma indireta e, em outras, por contato direto. O que se
passou comigo pode ter acontecido a muitos outros educadores maristas. Aos onze anos,
entrei no seminário marista e, até concluir os meus estudos de magistério, somente tive
professores e formadores que eram Irmãos Maristas. Quando, pela primeira vez, me encontrei diante de um grupo de alunos em aula, tudo me pareceu habitual, e meu modo de
agir, pedagógica ou didaticamente, foi se desenrolando com naturalidade como reflexo do
que havia vivido junto de meus formadores.
Nessa época histórica, o exercício da pedagogia era realizado majoritariamente pelos
Irmãos, através de uma estrutura organizacional conhecida como “escola dos Irmãos”, 9 em
que quase todos os professores eram Irmãos e a direção da escola ou colégio estava sob a
responsabilidade de Irmãos Maristas. Com estes, porém, colaboravam alguns professores
leigos, os quais aprendiam dos Irmãos numerosas aplicações práticas do tipo educativo,
pedagógico, didático e organizacional da experiência institucional. Uma dessas práticas
educacionais era a da presença, o modo de estar entre os alunos.
Porém, foi preciso que os anos passassem e que surgissem as circunstâncias apropriadas para que a instituição buscasse a formação não somente dos Irmãos, mas também do
professor leigo no jeito marista de educar nas obras educacionais maristas. 10

1.3 A PEDAGOGIA DA PRESENÇA NA ESCOLA MARISTA.
A atualidade do interesse pela pedagogia da presença torna-se evidente ao se analizar os documentos que apresentam a proposta pedagógica da escola marista à sociedade.
Essa proposta pedagógica se encontra em opúsculos com descrição sintética da identidade institucional e do caráter próprio do centro educacional; ou ainda na página web, que
muitos centros publicam na Internet no espaço reservado para explicar “quem somos”, a

9
10

Da “escola dos Irmãos” à “escola marista”, em Missão Educativa Marista, Introdução, p. 7.
Entendemos por obras educacionais maristas aquelas cuja direção está sob a responsabilidade da instituição marista, a qual responde pelo projeto educativo
do centro.
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“história do centro educacional” ou “os traços pedagógicos” peculiares. 11 Na maior parte
das páginas da web transcreve-se o mesmo texto que é distribuído por meio de opúsculos.
O Colégio Marista “Sagrado Coração” de Valencia

11

Publicação Cadernos maristas
Endereço http://www.educadarmarista.cam/cuadmaris/4-berger.htm
Documento A TRADIÇÃO PEDAGÓGICA MARISTA, pelo Ir. Maurice BERGERET, Delegado de Educação, França.
Conteúdo A pedagogia de Champagnat.
Este espírito está presente no conjunto da obra do Fundador dos Irmãos Maristas: sua vida, seus escritos, suas atitudes, sua relação com os Irmãos. Nesse,
como nos outros pontos, não pretendemos ser definitivamente exaustivos. Contamos com os três aspectos seguintes:
2.1. Pedagogia da presença.
2.2. Pedagogia de equipe e da comunidade educativa.
2.3. Pedagogia da criatividade e do projeto.
Colégio Algemesí.
Endereço http://www.maristasalgemesi.cam/arganizallndice.htm
Documento Ideário.
Conteúdo. Damos à presença do educador entre os alunos um valor essencial no processo de maturação dos mesmos; presença que é proximidade,
acompanhamento, gratuidade no tempo, cordialidade.
Colégio Marista A Imaculada - Granada
Endereço http://www.maristasgranada.cam/
Documento Ideário. Estilo educativo e traços pedagógicos.
Conteúdo. Damos à presença do educador entre os alunos um valor essencial no processo de maturação dos mesmos; presença que é proximidade,
acompanhamento, tempo doado na gratuidade, cordialidade.
Maristas Huelva, Colégio Marista Calón
Endereço http://www3.planalfa.es/calanh/presencialpresenciaOO.htm
Documento Finalidades pedagógicas.
Conteúdo. O Colégio Marista "Colón" faz da "presença" do educador/a um meio de atuação pedagógica eficaz.
Colégio «Santa Maria da ‘Capilla’» - Irmãos Maristas - Jaén
Endereço http://www.maristasjaen.com/Colegio/docs/finalidades.htm
Documento. Finalidades pedagógicas.
Conteúdo 11.- O Colégio Santa Maria da ‘Capilla’ faz da presença do educador um meio eficaz de atuação pedagógica. Como o anterior e os seguintes, é outro
elemento de nossa pedagogia marista.
Colégio Marista" Sagrado Coração" de Valencia
Endereço http://www3.planalfa.es/scorazonva/maristas.htm
Documento Projeto educativo.
Conteúdo. O Colégio Marista "Sagrado Coração" de Valencia, localizado na Rua Salamanca, 45, é um Centro Católico que promove a formação integral dos
alunos, conforme a maneira pedagógica de Marcelino Champagnat ou "pedagogia dapresença".
Colégio São José-Maristak Bizkaia Durango
Endereço www.maristak.com
Documento Missão Visão e Valores.
Conteúdo. Menciona a "presença" como relacionada com a “simplicidade”.
Colégio El Salvador Bilbao
Endereço www.maristasbilbao.com
Documento História do colégio.
Conteúdo. Em 24 de setembro de 2006, completam-se 88 anos da chegada dos 105 maristas em Bilbao. Uma data importante para não se deixar no
esquecimento. Como se reza no Salmo, pode-se muito bem afirmar que nosso colégio, depois de 88 anos, está entre os fortes e veteranos. Conforme dizia
Gorka Castillo, no El Correo (10/03/1997) :"O colégio é um fator de identidade para os vizinhos do bairro", e acrescentava: "o colégio dos jesuítas significa para
Indautxu o mesmo que os maristas para o Centro Histórico e Santutxu, ou La Salle, para Deusto". Com efeito, se as pedras douradas da Praça Nova falassem nos
contariam boa parte da história deste e do passado século de Bilbao.
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Endereço http://www3.planalfa.es/scorazonva/maristas.htm
Documento Estilo educativo e traços pedagógicos .
Conteúdo. Damos à presença do educador um valor essencial no processo de amadurecimento do aluno; presença que é proximidade, acompanhamento,
tempo doado na gratuidade, cordialidade.
Colégio Marista Montserrat. Lérida.
Endereço http://www.maristes.cat/lleida/default.asp?m=m1&i=0
Documento Identidade e objetivos. DENTITAT I OBJECTIUS.
Conteúdo. Estimula a presença transformadora na sociedade a fim de alcançar que ela se torne mais humana e mais justa.
Colégio Província Marista do Brasil Centro Sul
Endereço http://www.mol.org.br/index.cf m?fuseaction=lnstitucional.ax5k&unecod= 1 &cs=30&nM= 18&ns=0&ns1 =0&ns2=0
Documento Estilo de educação.
Conteúdo 38. A presença - a pedagogia da presença encontra sua raiz no pensamento do Pe. Marcelino Champagnat: “Para bem educar as crianças e os jovens
é preciso, antes de tudo, amá-los”. Esta presença está vinculada ao sentido de disciplina preventiva, que implica: estar, estar próximo, estar com alegria, sem
oprimir nem inibir; saber afastar-se no momento oportuno, encorajar a crescer e a agir com liberdade e responsabilidade. Presença que permite conhecer
melhor o educando e ajudar os que estão em dificuldades.
Colégios Maristas do Brasil
Endereço http://www.marista.org.br/_arquivoslinstitucional/srv30/1_30 _18_0_0_0_3. pdf Colegio
Documento Estilo de educação. Como o realizamos: a pedagogia marista.
Conteúdo 38. A presença - a pedagogia da presença encontra sua raiz no pensamento do Pe. Marcelino Champagnat: “Para bem educar as crianças e os jovens
é preciso, antes de tudo, amá-los”. Esta presença está vinculada ao sentido de disciplina preventiva, que implica: estar, estar próximo, estar com alegria, sem
oprimir nem inibir; saber afastar-se no momento oportuno, encorajar a crescer e a agir com liberdade e responsabilidade. Presença que permite conhecer
melhor o educando e ajudar os que estão em dificuldades.
Colégio Marista Sáo Francisco Rua Marechal Floriano Peixoto 550L Centro. Próximo ao Estádio Indio Condá.
Dirección http://www.mol.org.br/index.cfm?fuseaction=institucional.ax5k&unecod=5005&cs=30&nM=41 &ns=0&ns1 =O&ns
Documento Propuesta pedagógica.
Conteúdo. O Colégio Marista São Francisco, por sua ação educativa, quer ser presença da Igreja Católica no campo da educação e urna alternativa para as
famílias em relação ao direito de educar seus filhos segundo suas opiniões.
Colégio Marista de Aracatí
Endereço http://www.mol.org.br/
Documento Projeto político pedagógico.
Conteúdo. Conscientes das nossas responsabilidades, apresentamos os objetivos e a nossa intencionalidade na construção de uma nova sociedade, de uma
nova pertença educativa e, consequentemente, de um novo homem e uma nova mulher para os novos tempos, fundamentados nos valores evangélicos, na
proposta educacional e nas intuições pedagógicas do nosso fundador São Marcelino Champagnat, que orientava para a formação de “bons cristãos e virtuosos
cidadãos”.
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O início da valorização institucional da presença do educador no campo da educação
foi recolhido numa trilogia cuja publicação veio a lume na Editorial Luis Vives, de Zaragoza, em 1983.12 O primeiro documento desta trilogia “O Educador Marista 1” suscitou ampla
reflexão na Espanha e em outros lugares do Instituto.
Uma das contribuições mais interessantes dessa obra foi a reflexão institucional que
suscitou entre os membros da ação educacional, ou seja, sobre o sistema de “finalidades”
(identidade educacional), a natureza dos “conteúdos” que se pretende transmitir (conhecimentos, habilidades, atitudes) e a “psicologia” do sujeito, os quais se apoiam nas “estruturas” educacionais ou instituições mais adequadas para alcançar os fins propostos e com
o “método” ou maneira mais apropriada de organizar o trabalho que se quer desenvolver.
O estudo do desenvolvimento e da articulação dos componentes da ação educacional mostra que sua fusão se realiza ao longo do tempo, de diversos modos, mas suas diferenças de
natureza e de origem persistem. Não se modificam ao mesmo tempo; cada uma delas tem
sua própria dinâmica. São capazes de transformações autônomas de modo que, enquanto
um deles caducou ou se transformou - com maior razão quando se trata de dois deles,
ou dos três - o conjunto que constituía sua associação se desloca, o que exige uma nova
síntese.
Por ocasião da celebração do Centenário da chegada dos Irmãos à Espanha (1986) toma-se consciência, tanto nesse país como em outros lugares do mundo onde os Irmãos atuam, da grande solidez da identidade marista que anima o carisma educativo do Instituto.
A reflexão institucional da celebração do Centenário e o posterior estudo das apreciações valorativas da pedagogia recolhidas em suas páginas prepararam a celebração de
um Congresso Nacional de Educação, na Universidade de Salamanca, em 1986, sob o lema
“O Educador do Futuro”. Confirmou-se nesse congresso a convicção de que “a presença
do educador” na educação realizada pelos centros educacionais que possuem um projeto
educacional com identidade marista é uma “caraterística própria de seu estilo educacional” e um de seus “traços pedagógicos”.
Desses dois fatos, a publicação do “O Educador Marista” e a celebração do Congresso
Nacional de Educação em Salamanca, surgiram várias publicações de documentos com
títulos semelhantes: “Ideário”, “Ideário Educativo Marista”, “Carater próprio dos Cen-
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Um dos autores , o Dr. Ir. Juan Jesús Moral Barrio, apresenta a obra desse modo: ‘O Educador 3’, pertence a um simples conjunto de três obras que, por ocasião da
celebração do centenário da chegada do Irmãos Maristas à Espanha, trazem o resultado da pesquisa no amplo campo da educação marista. ‘O Educador 1, sua
identidade e seu estilo’ uma forma de ser , haurida das fontes primigênias da Congregação, herança direta de Marcelino. ‘O Educador 2’a faz história e propõe
modelos educacionais criados durante esses cem anos, cujo valor o Instituto não deveria perder. ‘O Educador 3’, visto pela sociedade do futuro, considera o
porvir com a pequena dose de utopia com a qual todos temos o direito de sonhar. Partiu-se do questionamento: ‘No horizonte do ano 2000, que tipo de educador
vão nos exigir as novas gerações?’” MORAL, J. J., e outros, O Educador Marista 1, Editorial Luis Vives, Zaragoza, 1983.
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tros”, “A Missão Educativa dos Colégios”, etc., com ressonâncias pedagógicas em toda a
geografia marista mundial.

1.4 UMA HERANÇA PEDAGÓGICA QUE SE CONSOLIDA.
Hoje, podemos encontrar consequências daquela reflexão nos documentos e publicações da cada Província ou grupo de Províncias que realizaram estudos e aplicações práticas dos princípios expostos no livro “O Educador Marista” e nas “Atas do Congresso
Nacional de Educação” efetuado em Salamanca. Essa reflexão divulgou-se em formato
digital publicado nas paginas da web de numerosos centros educacionais maristas ou em
publicações apresentadas com qualidade tipográfica. 13
Outros refenciais onde se pode encontrar a incidência que teve o conjunto de normas
emanado dos órgãos de direção da instituição marista na prática quotidiana da presença
do educador marista, na escola e em outros campos educacionais, são os capítulos gerais,
os capítulos provinciais, as reuniões regionais, a Regra de vida, as Constituições, ideários,
prospectos, etc. Entre eles merece destaque a decisão de atualizar os critérios orientadores que norteiam a educação marista no mundo de hoje. O resultado prático dessa decisão se efetivou na publicação do documento “Missão Educativa Marista. Um projeto para
hoje”14.
Os indicadores das características peculiares da pedagogía da presença que a tradição
pedagógica marista pôde deixar como herança hoje podem se encontrar no patrimônio
educativo e cultural tanto dos educadores, que se tornaram presentes na vida dos educandos por uma opção vocacional que os comprometia a vida toda ao campo educativo,
como na dos próprios alunos e respectivas famílias, que foram seus beneficiários diretos
nas aulas durante o tempo de seu processo educativo em contato com a educação marista.
Os documentos que podem trazer indicadores válidos para a nossa reflexão sobre a
pedagogia da presença podem ser de diversas categorias, cada uma com sua linguagem
própria: documentos arquitetônicos, gráficos, pedagógicos, estatísticos, etc. Nessas páginas, vamos nos interessar pela parte de documentos escritos que julgamos trazerem os
indicadores mais significativos para o conhecimento dessa temática. Entre eles, podemos

13

14

A título de exemplo, podem-se citar: Maristes Catalunha, Estilo Educacional Marista, Zaragoça, Edelvives, 2000. Província Marista Ibérica, Rasgos de la
Pedagogía Marista, Alcalá de Henares (Madri), 2006. Rede Marista Internacional de Instituições de Educação Superior, Missão Marista na Educação Superior,
Editora Champagnat, PUCPR, Curitiba, 2010.
Esta publicação é um documento oficial do Conselho Geral para orientar a missão educativa do Instituto em resposta a um pedido feito pelo XIX Capítulo Geral de
1993. O Conselho Geral confiou a elaboração desse documento a uma Comissão Internacional formada por Irmãos e Leigos. O XX Capítulo Geral (2000) o assumiu
como próprio.
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enumerar os documentos escritos da Instituição (Anais, Regras, Estatutos) e também autobiografias, biografias ou escritos sobre educadores maristas, sobretudo Irmãos Maristas que tenham dedicado a própria vida à educação. Para determinar o alcance de nosso
trabalho, vamos nos limitar ao estudo da vida dos Irmãos Maristas relatada em suas biografias. Num primeiro momento, faremos uma leitura analítica dessas biografias ou autobiografias para extrair os parágrafos em que conste a vivência da pedagogia da presença.
Num segundo momento, analizaremos o modo como se realizou a aplicação e a vivência
da pedagogia da presença.
Guiados por essas luzes analíticas sobre a maneira prática de como se realizou a aplicação do conceito “pedagogia da presença” nas obras educativas maristas, faremos uma
síntese dos elementos convergentes através dos quais poderemos deduzir as constantes
que definem os princípios educativos, pedagógicos, didáticos, formativos que nortearam
os educadores maristas no modo de estar entre os educandos.
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CAPÍTULo 2
2. PRESENÇA MARISTA NA PEDAGOGIA DA
FRANÇA POS-REVOLUCIONÁRIA
2.1 UMA PEDAGOGIA MARISTA?
A pedagogia geral é uma “ciência prática cujo objetivo principal consiste em dotar a
ação educativa de princípios e de normas. Seu caráter científico, por conseguinte, vem
definido basicamente pela normatividade”.15 Nesse mesmo sentido, Quintana Cabanas
considera que a Teoria da Educação, que, em sua opinião, faz parte da Pedagogia Geral,
“é a ciência pedagógica que trata de formular os princípios da educação”.16 Os estudiosos
coincidem em considerar que tais princípios normativos se formularão a partir do concreto, da prática, para depois voltar novamente no processo educativo e subordinar-se à
comprovação empírica.17
Partindo da práxis institucional marista, podemos nos perguntar: “Existe uma pedagogia marista, isto é, uma pedagogia fundamentada em princípios peculiares que a distinga de outras pedagogias?” Na atualidade, há um critério unânime entre os diversos autores que se interessam em levar a cabo a atividade educacional marista sobre o alcance que
se dá à expressão “pedagogia marista”, pois com essa expressão se engloba uma grande
variedade de enfoques teóricos e de ações práticas pelas quais a instituição marista intervém no campo educacional. Em alguns estudos realizados por membros da instituição,
os autores falam de “tradição pedagógica”18 marista evitando empregar a expressão “pedagogia marista” que, do ponto de vista técnico, se vincularia melhor à ideia de escola ou
corrente de pensamento ou de ação que introduziu novidades para o avanço desta ciência.
É certo que a instituição, desde as origens, por meio de Champagnat, tem aportado
contribuições significativas à pedagogia, como a supressão do sistema de punição física,
proibindo aos Irmãos qualquer castigo corporal, quando nesse período da história tal castigo aflitivo era método normal; a introdução de um tipo de educação mais preocupada em
prevenir do que reprimir; o ensino da música e do canto coral, novidade na região, com o
qual Champagnat pretendia criar um clima de algria, ao mesmo tempo que oferecia um

15
16
17
18

QUINTANA CABANS, J.M., Teoría de la educación. Concepción antinómica de la educación. Dykinson. Madrid, 1988, p. 19.
Idem, p. 19.
“Certamente que essa teoría [da educação] não se constrói gratuitamente, nem distante da realidade educacional. Muito pelo contrário, as boas explicações
teóricas brotam da prática e requerem uma comprovação empírica”: ibidem, p. 14.
BERGERET, M. A tradição pedagógica marista, FMS, Cadernos Maristas, n. 4, março de 1993, p. 65-85.
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serviço às paróquias formando cantores; o ensino da leitura mediante o sistema da fonia
quando habitulmente se utilizava o sistema silábico. Para isso, Champagnat elaborou um
livro chamado: “Novos princípios de leitura para o uso dos Irmãos de Maria”19, também
conhecido como “Método de Leitura”, que teve várias edições; a simbiose do método simultâneo e mútuo; o cultivo da educação física; a organização do tempo com dedicação
ao esporte organizado e sistemático, etc. Todas essas contribuições são criadas a partir de
sadio critério e da intuição dos professionais que realizam prática constante e próxima da
realidade dos alunos.
Mas, parece que os maristas como instituição não se dedicaram ao pensamento pedagógico teórico no cultivo da pedagogia. No entanto, de acordo com o professor do Centre
de Formation Pédagogique de l’Oratoire à Caluire (França) André Lanfrey, em sua obra
“Marcelin Champagnat & Les Frères Maristes”,20) na qual se propõe estudar a Congregação
marista a partir da perspectiva da pedagogia, sustenta que a pedagogia própria dos Irmãos Maristas é a pedagogia católica, criada pelas congregações de educação na França
durante o século XIX, “idade de ouro das congregações e da pedagogia católica”.21
Lanfrey insere a pedagogia marista em um modelo global amplo que põe seus fundamentos em dois princípios. O primeiro afirma que existem muitas expressões de uma pedagogia católica, das quais uma delas é a pedagogia congregacionista, em cujo seio deve-se
colocar a marista. O segundo, que as congregações não são um amontoado de organizações de educação nascidas a partir de necessidades religiosas ou sociais, mas, sim, “peças
importantes de um verdadeiro projeto cristão, nascido durante o século XVI e que permaneceu vivo até o Concílio Vaticano II”.22

19

20
21
22
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Irmão BOYAT, M. Alguns aspectos da pedagogia dos Irmãozinhos. Boletim do Instituto, XXIX, p. 101-103 e ZIND, P., Seguindo as pegadas de Marcelino
Champagnat, T. 2, p. 76-79: Os aspectos cômicos do alfabeto (francês). Que uma letra “o” se pronuncia “o” e uma “i” se pronuncie “i” não há nada de particular.
Mas se as pessoas de mais idade sabiam tudo, em virtude de que alquimia verbal a união do “o” com o “i”, soletrada “o”+”i”, devia ler-se “ua”? Onde ficavam as
vogais “o” e “i”? De onde saíam a “u” e a “i”? Tudo uma nebulosa!
A tia Luísa tratava de explicar (a Marcelino) que havia 5 vogais “a, e, i, o, u”. Até aqui, tudo bem. Mas, ao juntar-se produziam fenômenos extranhos. Por exemplo,
as três vogais “e” “a” “u” juntas, formavam certamente o conjunto de letras “eau”. No entanto, depois de haver soletrado “e - a - u”, já não se devia pronunciar
mais nenhuma dessas três vogais, mas sim uma quarta, que não constava: “o”!?
O estudo das consoantes agravava mais a dificuldade. Por exemplo: a palavra “craie”. Soletrava-se “ce + ér + a +i + e; ao ler as duas primeiras letras juntas “ce”
se transformavam em “k”, a “ér” perde seu “é” que ocupa o lugar da “a”, enquanto que a “i” e a “e” desaparecem completamente e se lê: “kré”!?
Ver também BERGERET, M., Método de leitura, em Cadernos Maristas, n. 22, dez. 2005, p. 71 e ss.
LANFREY, A., em sua obra “Marcelin Champagnat & Les Frères mariste”, Ed. Dom Bosco, Paris, 1999.
LANFREY, A., O. c. p. 14.
LANFREY, A., O. c. p. 15.
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2.2 O PROJETO DEVOTO: A CRISTANDADE.
A educação marista se inicia em 1817, numa época em que convergem duas correntes
culturais que tiveram grande influência na educação: o iluminismo e o romantismo.
Essa mudança de época se define por duas grandes turbulências mundiais ocasionadas pelas revoluções norteamericana e francesa, nas conquistas napoleônicas e na “revolução industrial”. As novas características da civilização emergente são o nacionalismo, a
indústria e o capitalismo. Nesse contexto, nasce uma nova utopia: a cristandade.
Nesse contexto, deve-se ressaltar a influência que teve o pensamento devoto na renovação da Igreja e da sociedade da França.
Para justificar a existência de uma pegadogia congregacionista, Lanfrey se apoia na
obra L’Europe des dévots (a Europa dos devotos) de Louis Châtellier, 23 da qual faz uma ampla
síntese em sua obra já mencionada, através da qual põe claramente que as congregações
foram “uma peça mestra do mundo devoto”.24
Segundo Châtellier, os devotos são uma manifestação do catolicismo fomentado
nos colégios dos jesuítas por meio das “Congregações Marianas”. O “devoto”, segundo
Châtellier, é um novo tipo de católico que responde ao seguinte perfil:
Seu tempo está medido: seis horas de sono, levantar-se pontualmente,
vestir-se rápidamente e, logo em seguida, oração da manhã e depois a
missa. A jornada de trabalho, permeada de pensamentos piedosos e de
breves orações, terminava com o exame de consciência e a oração da
tarde. A confissão é semanal. Aos sábados se pratica o jejum em honra
à Virgem Maria. A comunhão é ao menos mensal. A confissão é ocasião
de uma introspecção detalhada. O corpo deve ser controlado: sinal da
cruz, genuflexão, procissões, peregrinações são realizadas com seriedade. O corpo deve permanecer casto: por isso fugir das mulheres e das
más companhias que frequentemente transformam a impureza em obsessão.25

Os colégios jesuítas foram centros de apostolado muito ativos. Reuniam os jovens sob
o patrocínio da Virgem Maria para ensinar-lhes a viver como católicos comprometidos.
Recebiam instruções apropriadas e desenvolviam entre eles hábitos de piedade e regras

23
24
25

CHÂTELLIER, L., L’Europe des dévots, Flammarion, 1987.
LANFREY, A., O. c. p. 24.
LANFREY, A., O. c. p. 17.
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de vida que os marcavam durante muito tempo e que transmitiam ao seu redor. Foram
o fermento da sociedade, o grupo de vanguarda, a ponta de lança do catolicismo. Desses
centros, saíram pregadores, catequistas e missionários muito motivados.
Châtelier atribui esse incentivo e esse fervor do catolicismo nessa época a uma tomada
de consciência da vocação dos leigos depois do Concílio de Trento, no qual houve uma
acentuada separação entre os simples fiéis e os presbíteros. Na realidade, conclui, delineava-se uma nova concepção de Igreja.
Depois do lamentável estado que, devido à Revolução, ficou reduzida a Igreja e tudo
quanto teve relação com a vida cristã, tanto nas cidades como nas pequanas aldeias do
interior, a hierarquia eclesiástica da França enfrentou a situação reconstruindo seus quadros dirigentes, renovando e incrementando o clero.
Em base à Concordata de 1801, começa o processo de recomposição da Igreja da França. Em 1808 iniciam-se, primeiro os desgostos e depois a hostilidade entre o Imperador
e Pio VII com a ocupação de Roma e o Pontífice prisioneiro em Saboia e em seguida em
Fontainebleau. Também com a realização de um Concílio em Paris, invalidado depois pelo
próprio Napoleão, que o havia incentivado.
Empreendeu-se a recristianização do povo com todas as energias disponíveis convocando numerosas “Missões Populares” pelas cidades, bairros e aldeias do interior. Essas
missões chegaram a ter caráter de instituição pública. Confiadas a um grupo de sacerdotes regulares ou diocesanos bem preparados, dedicavam, em algumas ocasiões, até um
mês de pregação, de orações e de cerimônias litúrgicas que culminavam com a constituição de associações religiosas de homens e mulheres que deviam se perpetuar. Tornaram-se célebres as “Associações Marianas” que previam reuniões semanais ou mensais para
seus sócios, os quais constituíam para a paróquia um centro de difusão cristã.
A reconstrução da Igreja era o verdadeiro problema que impulsionava a reconstrução
da nação. Mas para enfrentar seriamente a solução do problema a partir de suas raízes
era preciso assegurar uma educação e uma instrução cristãs. A maior ajuda para essa
reconstrução será dada pelos congregacionistas, que se definem fundamentalmente como
instituições religiosas nas quais a atividade educativa nada mais é do que consequência de
seu compromisso religioso.
A missão confiada por Jesus à sua Igreja, de ir por todo o mundo e ensinar a todas as
gentes, se concretiza na prática das obras de misericórdia: dar de comer a quem tem fome,
visitar os enfermos e encarcerados, obras de caridade que concernem não apenas o corpo,
mas também o espírito: alimentar os famintos de conhecimento, visitar os prisioneiros da
ignorância, vestir de conhecimentos os que estão nus. O compromisso dos congregacionistas não é um ofício, mas um apostolado e um ministério.

32

PRESENÇA MARISTA NA PEDAGOGIA DA FRANÇA POS-REVOLUCIONÁRIA

Lanfrey conclui:
Meu trabalho demonstra, com efeito, que, depois da Revolução, milhares de católicos estão literalmente impregnados daquilo que se pode
considerar uma verdadeira ideologia congregacionista, que quer robustecer o modelo de congregação precedente, fazendo entrar nele
todas as categorias da sociedade (sacerdotes, irmãos, religiosas, ordem terceira) tendo em vista uma reconquista rápida e massiva de uma
sociedade que deve ser recristianizada rapidamente e, de cima para
baixo, isolando-a o mais possível do mundo corrompido, pois se aproxima o fim dos tempos. Já não serve mais o segredo nem o número reduzido: a nova ordem de coisas estará, pelo contrário, fundamentada
sobre a multidão, a visibilidade e uma grande desconfiança do mundo.
Do universo devoto serão guardados o regulamento, a fraternidade e o
espírito missionário.26

Em seu estudo, Lanfrey destaca que as congregações religiosas são “sociedades de ensino” inspiradas “nos jesuítas”, como ordem religiosa de referência; na “congregação”,
como organização de leigos, muito mais exigente do que a confraria, e no “modelo devoto”,
gerador de uma “nova maneira de ser católico”.27 Essas características mostram claramente que existe “um verdadeiro paradigma para a história das congregações de educação, em
particular a dos Irmãos Maristas”.28 Lanfrey afirma que as Congregações de Irmãos e de
Irmãs desenvolveram um verdadeiro modelo pedagógico católico moderno.
O Irmão e a Irmã educadores são verdadeiros profissionais estimados
na sociedade. Por sua conduta e por seu método, pela continuidade que
assegura a educação, dão à profissão de educador uma honradez que
até então não havia recebido.29

“Inseridas no triângulo institucional Estado, Igreja e Sociedade, tiveram que responder
aos objetivos próprios de cada uma dessas três potências tutelares”30 e, por conseguinte,
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LANFREY, A., O. c. p. 12.
LANFREY, A., O. c. p. 20.
LANFREY, A., O. c. p. 20.
LANFREY, A., O. c. p. 23.
LANFREY, A., O. c. p. 8.
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viram-se obrigadas a manter comportamentos políticos, econômicos e sociais para dar
apoio eficiente a seu propósito.
A finalidade concreta da pedagogia congregacionista está direcionada à edificação da
cristandade mediante a consecução de bons cristãos, como é desejo dos pastores da Igreja;
submissos às leis civis, como o desejam os dirigentes do Estado; e competentes para desempenhar um emprego com a eficiência que a sociedade exige.
Os congregacionistas são pedagogos, pois, mesmo que a Igreja os veja apenas como
religiosos que exercem um apostolado, o Estado e a Sociedade os percebem como profissionais capazes de inventar métodos pedagógicos, compor manuais escolares e reunir
comunidades educativas.
A práxis pedagógica dos congregacionistas nada mais é do que uma consequência de
sua pertença à cristandade e se coloca a serviço da missão eterna da Igreja: “Ide e ensinai a todas as nações”, de modo que sua ação concreta no meio das crianças e dos jovens os levou a inventar métodos pedagógicos adequados com as necessidades que se lhes
apresentavam.
“Por conseguinte, é pertinente falar de uma pedagogia ‘congregacionista’ porque essas instituições religiosas não quiseram colocar-se
fora do mundo, mesmo que tenham vivido em comunidades relativamente fechadas, obedecendo a uma regra particular e levando um
hábito caraterístico”, 31 mas, ao mesmo tempo, “se viram submetidas
com uma concorrência de mestres laicizados e se têm confrontado com
a apatia ou a desconfiança da sociedade ou do Estado oferecendo um
serviço de qualidade”32.

A pedagoria cristã, em particular a congregacionista, move-se entre o ideal religioso
e as exigências do mundo profano, num esforço contante para educar as crianças e os jovens com a finalidade de edificar a cristandade. “O essencial do projeto congregacionista
está contido nestas linhas: espírito missionário universal, vida religiosa austera, porém
vivida no mundo, ambiente de fraternidade e sacerdócio universal, praticado, mas não
reivindicado”. Trata-se, pois, de uma nova concepção de Igreja.33

31
32
33

LANFREY, A., O. c. p. 8.
LANFREY, A., O. c. p. 8.
LANFREY, A., O. c. p. 16.
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O Irmão ou a Irmã que adere a uma congregação dedicada à educação opta por um
projeto de vida fundamentado nos princípios do ideal devoto, porém apoiado por uma
estrutura social mais sólida do que a confraria. O modelo medieval das confrarias é uma
estrutura organizativa muito simples, destinada a leigos piedosos, com a finalidade de
realizar práticas de devoção ou ações caritativas. A figura da “congregação” introduz na
sociedade um modo de vida consagrada e dedicada à educação com uma fórmula criativa
desconhecida até o momento, que garante a motivação e a estabilidade do compromisso
do educador. Châtelier fala, com razão, de “revolução”34.
O leigo devoto teve papel determinante e criativo na solução do problema da educação
no momento histórico em que nascem as congregações religiosas dedicadas à educação.
“A Igreja não podia funcionar segundo o modo binário clérigos-leigos, porque o clero era
incapaz de consagrar-se seriamente à tarefa de educação popular das crianças, apesar de
julgar isso prioritário” 35, e, por outro lado, “os leigos eram incapazes de aportar os efetivos
de um projeto de corpo de docentes competente e motivado”36 como se deduz de algumas
tentativas, tanto do clero (Démia), quanto de leigos (as Beatas de Le Puy), que não tiveram
êxito. “Dessa forma, constituem-se dentro da Igreja como estamento intermediário de auxiliares que não eram totalmente leigos, pois estavam separados do laicato por uma vida
comunitária devota, mas tampouco eram propriamente monacais ou monásticos, pois
não estavam comprometidos com a clausura, nem com a assistência ao coro para cantar
os ofícios e nem com os votos solenes; e, por outro lado, tampouco eram do clero, pois os
integrantes não eram sacerdotes”.
Surge uma nova realidade social com um estilo novo de vida que inquietou a todos.
“Paradoxalmente, são esses apóstolos que inventam a profissão de mestre moderno e não
pertencem ao clero, mas são educadores leigos.37 Exigindo de seus membros vocação, formação e compromisso por toda a vida, as congregações inventaram o mestre e a mestra
modernos, cuja atividade não estava fundamentada sobre a figura do mercenário, mas
sobre a motivação, a competência e o espírito corporativo”38. Existe, portanto, uma pedagogia congregacionista e não apenas um apostolado congregacionista, visto que a educação dada pelos congregacionistas tem finalidades parcialmente independentes dos ideais
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LANFREY, A., O. c. p. 16.
LANFREY, A., O. c. p. 24.
LANFREY, A., O. c. p. 24.
“Por outro lado, os congregacionistas se situam dentro de uma contradição que o século XIX fez surgir de forma inequívoca: constituíam um laicato militante a
serviço de uma visão hierárquica da Igreja e da sociedade. Empregados em instruir as crianças do povo, darão a elas, ao mesmo tempo, princípios de respeito da
hierarquia constituída e meios de emancipação de sua condição. Revolucionários pelo próprio gênero de vida, que suscita um laicato desconhecido até então,
por outra parte, são conservadores nos princípios modelando elementos de uma ideologia católica fundada sobre a ordem, mas também sobre a ação social e
política. É ao mesmo tempo sua limitação e sua grandeza”LANFREY, A. Marcelin Champagnat & Les Frères mariste, Ed. Dom Bosco, Paris, 1999. p. 28.
LANFREY, A., O. c. p. 23.
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religiosos”39. Portanto, é apropriado falar de pedagogia cristã ou de pedagogia congregacionista, pois as fontes de inspiração das instituições católicas de ensino são teológicas e
sua ação e seu pensamento educativo exercidos num mundo profano não estão unicamente definidos por princípios religiosos”40.

2.3 CHAMPAGNAT VINCULA-SE COM A CORRENTE DEVOTA: INÍCIOS DA
PEDAGOGIA MARISTA.
De que modo a contribuição da corrente pedagógica proporcionada pelos devotos chegou a Champagnat? Parece que já desde seus primeiros anos de formação no Seminário
menor esteve em contato com essa proposta. Lanfrey afirma que a metodologia utilizada
pelos jesuítas nas Congregações Marianas ou Associações Marianas foi utilizada nos seminários entre “os estudantes de teologia que experimentam a necessidade de agrupar-se
para viver com fervor sua vida de jovens clérigos”41. Por meio dessa fórmula, “conseguem
fazer reinar a piedade, o bom exemplo e o fervor próprios dos sacerdotes da Reforma
católica”42.
Essa tradição voltará a ser retomada pelos sulpicianos nos seminários dirigidos por
eles.
Frequentemente antigos membros desses agrupamentos ou sociedades secretas chegaram a ser fundadores de congregações. O estudo do Irmão Lanfrey sobre a pertença
de Champagnat a uma dessas sociedades secretas do seminário de Lião põe o Fundador
nessa perspectiva.43As resoluções de Champagnat de 1812 mostram que renuncia a uma
“banda alegre” existente no seminário e decide não mais voltar à taberna sem necessidade, fugir das más companhias e ensinar o catecismo tanto aos pobres quanto aos ricos.44
Essas resoluções são típicas dos congregacionistas piedosos e deixam claro que, a partir
dessas datas, Champagnat leva a sério sua vocação.
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PRESENÇA MARISTA NA PEDAGOGIA DA FRANÇA POS-REVOLUCIONÁRIA

Os Maristas estavam imersos num universo devoto que, depois da Revolução, os vincula ao espírito do século XVII e influencia profundamente
sua espiritualidade mariana e missionária, ao mesmo tempo sugerindo
a via privilegiada pela qual lhes possibilitou a chegada desse espírito45.

Na festa de Todos os Santos de 1823, Champágnat está no grupo de 84 seminaristas
maiores que entram no Seminário maior de Santo Ireneu de Lião. Ali se junta a um pequeno grupo fervoroso, reunido em torno de um seminarista um pouco exagerado e instável
chamado Courveille que, a partir de uma experiência religiosa no santuário de Le Puy,
concebeu o projeto de fundar a Sociedade de Maria. Esta é pensada como uma árvore de
três ramos: sacerdotes, religiosas e ordem terceira. Champagnat insiste na necessidade
de haver também Irmãos. E insistiu tanto que o encarregaram de ele mesmo concretizar
esse desejo.
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CAPÍTULo 3
3. NASCE NOVA SOCIEDADE
DE EDUCADORES
3.1 A PRIMEIRA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS MARISTAS.
O fato de a primeira experiência de Champagnat, quando pequeno, em contato com a
pedagogia praticada por seu mestre, não ter sido satisfatória, porque esse professor batia nas crianças, deixa claro que as qualidades pedagógicas de Champagnat eram reais e
se salientaram desde os primeiros anos de seminário. As primeiras práticas pedagógicas
que realizou, sendo jovem seminarista, ensinando às crianças do seu povoado durante
as férias, mostram-no como catequista eficiente, que sabe utilizar uma didática bem adequada. Recém-chegado como coadjutor da paróquia de La Valla, podem-se detectar, na
atuação de Champagnat, os inícios da prática pedagógica marista.
Nas atividades paroquiais mais absorventes, durante as visitas às famílias - que encontrava submersas em grande ignorância religiosa – e nas aulas de catecismo que ministrava
às crianças da localidade, Champagnat seguia com a preocupação pela missão que lhe
haviam encarregado os ‘postulantes maristas’ no Seminário Maior de Lião: fundar o ramo
dos Irmãos Educadores dentro da Sociedade de Maria.
Assim que chegou à sua destinação, entra em contato com João Maria Granjon, um
trabalhador rural do povoado de Luzernod. Entrega-lhe um exemplar do livro “Manual do Cristão”, devocionário e também síntese doutrinal. Convence-o a se preparar para
ser professor. O jovem lhe declara que não sabe ler. “Pegue-o, servir-lhe-á para aprender a ler e, se achar bom, eu mesmo lhe ensinarei”. Depois de pouco tempo desse encontro com Granjon, busca-lhe um companheiro: João Batista Audras, nascido em 1902, e já
alfabetizado.
Champagnat oferece a Granjon uma possibilidade de ascenso social e, ao mesmo tempo, uma função de instrutor catequista dos povoados. E, por outro lado, se oferece pessoalmente para instruí-lo de acordo com a tradição catequética, na qual o livro de piedade é
o manual de leitura.
Os recursos são rudimentares: um aluno que tem quase a mesma idade que seu mestre,
um livro que não foi preparado para a didática da leitura e um mestre que não conhece os
métodos pedagógicos. Champagnat em seus inícios não vai além de pôr em prática uma
“pedagogia” típica de tradicional “escola presbiteral”.
A experiência pastoral dramática junto de um jovem, que morre sem conhecer o mais
elementar da doutrina cristã, lhe permite reviver e repensar toda sua experiência pessoal:
AMEstaún
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Como Champagnat, este jovem é habitante de um povoado, longe de um
centro urbano para poder assistir sistemáticamente ao catecismo e ir à
escola. Tem a mesma idade que ele, quando recebeu a visita de um eclesiástico para convidá-lo a ingressar no seminário. Mas, se Champagnat
experimentou a ignorância como acontece com esse jovem, conseguiu
sair dela, ao menos em parte. Pelo contrário, esse jovem não teve a
mesma sorte: o sacerdote que o visitou somente conseguiu levar-lhe
o essencial: os conhecimentos necessários para sua salvação. Esse jovem, por viver na marginalização da região montanhosa, foi abandonado à morte simbólica da ignorância, à morte física por falta de cuidados
médicos e, sobretudo, à morte espiritual pela ignorância das verdades
necessárias para a salvação e a prática dos sacramentos46.

“No rosto deste jovem moribundo, Champagnat alcança unificar em si
mesmo dois desejos profundos: o do fracasso escolar e o do dever cumprido. Como menino mal instruído, por ser natural de um lugarejo e de
um povoado no qual o professor, grosseiro e incompetente, o levou a
abandonar a escola, Champagnat carrega dentro de si a experiência
dos estudos extremamente penosos e de qualidade fraca que se manifesta no sentimento de fracasso escolar. É por isso que logo deseja
ter irmãos educadores, ou seja, leigos piedosos, doados, abnegados,
mas ao mesmo tempo competentes. Em fim de contas, carrega em si o
ideal congregacionista. Por outro lado, como vigário zeloso, governa a
jurisdição que os superiores lhe confiaram, e tem a satisfação do dever
cumprido diante de um paroquiano às portas da morte. Mas, como sacerdote, membro de um grupo missionário com visão universal, fixa o
olhar mais longe, além dessa pequena região montanhosa”47.

“O rosto de Montagne o faz baixar de seu projeto teórico para a arena
da realidade. É o rosto de um irmão que se lhe assemelha, mas, ao mes-
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mo tempo, é o rosto de todas as crianças, jovens e adultos abandonados à sua dura realidade e à sua crassa ignorância nos domínios das paróquias e dos confins do mundo. Ali, onde muitos tivessem visto apenas
um fato banal ou um problema social e urgente que precisa ser resolvido por leis e regulamentos, Champagnat toma consciência de que seu
desejo de dedicar-se às crianças sem educação ou de ser missionário
no extremo do mundo deve se concretizar em sua própria paróquia”48.

Desse modo “se concretiza um dos traços mais robustos de seu projeto e de sua espiritualidade: atender aos mais pobres e necessitados; não somente às crianças, mas também
aos adultos”49.

3.2 COMUNIDADE DE PROFESSORES DE LA VALLA
O Decreto Lei 18/08/1792 suprimiu as congregações religiosas na França. Porém, durante a Restauração, a ordenança de 29/02/1816 estabeleceu a possibilidade de autorizar as
associações religiosas ou de obras de caridade que se dispunham proporcionar educadores às municipalidades que o solicitassem, com a condição, porém, de que seus regimentos e métodos tivessem sido aprovados pelas autoridades competentes50.
No dia 2 de janeiro de 1817, Champagnat instala seus dois discípulos em La Valla numa
casa comprada. No outono, ajunta-se-lhes Antonio Couturier, natural de La Valla. No Natal, chega João Claudio Audras, irmão de João Batista. Em maio de 1818, vem Bartolomeu
Badard, filho do sacristão da paróquia de La Valla, e Gabriel Rivat, de Mesonnettes. E, um
pouco mais tarde, chega para fazer parte do grupo João Pedro Martinol”51. Desde 1818, com
a autorização do pároco, Champagnat passou a viver com eles, na mesma casa.
Dos sete discípulos, somente dois eram maiores de idade: o de mais idade, Irmão Loureço (J. G. Audras), tinha 25 anos, e lhe seguia de perto o Irmão João Maria (Granjon),
antigo granadeiro da Jovem Guada Imperial de Napoleão, com 24 anos incompletos, e apenas sabia soletrar o alfabeto. Os outros cinco não tinham alcançado a maioridade. Quatro
eram adolescentes: o postulante recém-chegado, João Pedro Martinol, tinha 20 anos; o
Irmão Antonio (Couturier), 18 e sem nenhuma instrução; o Irmão Luis (J.B.Audras), 16,
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já sabia ler; o postulante Bartolomeu Badard, só 14 anos; e quanto a Gabriel Rivat, era somente um menino de 10 anos, a quem Marcelino Champagnat dava lições de latim52.
Estes sete jovens postulantes se reuniram em comunidade para iniciar-se na vida religiosa e espiritual, na ascese e na oração, mas também para se preparar para o magistério.
O tempo útil abrangia três ocupações: a oração, o trabalho e o estudo.
A comunidade inicia a organização de sua vida em comum sob as diretivas propostas
por Champagnat, que já possui experiência de ter vivido, de forma organizada, no seminário, o tempo de sua formação. De maneira que a disciplina da comunidade de educadores é
reflexo da observância do regulamento que ele mesmo havia seguido durante seus anos de
formação no seminário e da “regra de vida” de dezoito pontos que ele mesmo estabeleceu
para si como norma em sua missão pastoral na paróquia de La Valla.
A atividade diária se iniciava com o levantar sempre às cinco horas da manhã, hora
solar; seguia-se meia hora de oração da manhã e uma breve meditação, cujo tema era exposto habitualmente por Champagnat. Em continuação, vinha a missa. Rezavam-se, em
seguida e em comum, as horas menores do Ofício Parvo da Santíssima Virgem. Ato contínuo, estudo até às sete horas quando era servido o café da manhã. O resto da manhã era
ocupado em diversas atividades, geralmente artes mais manuais que intelectuais. Tudo
era feito em silêncio.
Meio-dia almoçava-se e logo se fazia uma visita ao Santíssimo Sacramento. Em seguida
um recreio que consistia sobretudo em falar de coisas edificantes, instrutivas ou pedagógicas. Terminado o recreio, cada qual voltava às próprias ocupações, em silencio.
Por volta das seis da tarde, a comunidade se reunia para rezar “Vésperas, Completas,
Matinas e Laudes, do Ofício da Santíssima Virgem”. Seguia-se o Terço e a leitura espiritual, até a hora do jantar. Todas as refeições eram feitas na cozinha. Em seguida, havia o segundo recreio e depois a oração da noite e a preparação da meditação para o dia seguinte.
Às 21h, se retiravam para descansar.
Assim, de forma progressiva, a fundação de Champagnat ia adotando um estilo
monástico,53 de modo que “o que era um pequeno grupo de bons cristãos se transforma
em uma verdadeira comunidade religiosa, com um superior, um Diretor (Jean-Marie
Granjon, que agora é o Irmão Jean-Marie) e práticas próprias de um mosteiro: meditação, ofício da Santíssima Virgem, prática do silêncio, um hábito negro, um sino, nomes
religiosos...”54.
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3.3 LA VALLA, ESCOLA NORMAL PARA PROFESSORES.
Esses jovens se reuniram também para ser educadores. Porém, oração e trabalho não
preparavam um professor. Era preciso reservar tempo também para o estudo escolar. Os
futuros mestres deviam, ante de tudo, aprender a ler corretamente e com facilidade o latim e o francês, a escrever com diversos tipos de caligrafia, a decifrar os antigos contratos
e outros manuscritos e finalmente a contar e fazer as quatro operações.
O vigário Champagnat, com suas instruções, assegurava o essencial da formação religiosa e catequética dos membros do noviciado de La Valla. Além disso, diariamente dedicava uma lição para a aprendizagem da leitura, tanto dos impressos como dos manuscritos. Porém, isso não era suficiente para formar os futuros educadores. O estudo da arte
de escrever e de calcular exigia uma técnica adequada, e era muito importante para essa
finalidade conhecer a fundo o método simultâneo. Era imprescindível encontrar um bom
mestre que dominasse tal método porque Champagnat não o conhecia.
O professor João Batista Galley, que dava aulas no arraial de Sardier, graças a um “diploma de terceiro nível” outorgado em 12 de dezembro de 1816, infelizmente empregava o
antigo método individual. 55 Ao não conhecer o “método dos Irmãos” Champagnat, buscou outra solução.
Entre várias tentativas, quem trouxe a solução para o novicido de La Valla foi o Padre Jourjon, pároco de Saint-Victor-de-Malesours (Alto Loire), paróquia originária dos
Champagnat. Para o início do ano escolar de 1818, ele sugeriu a Champagnat um antigo
Irmão das Escolas Cristãs, Claudio Maisonneuve. Este, além de sua instrução, dominava
perfeitamente o famoso método mútuo. A proposta foi aceita de ambas as parte e Claudio
Maisonneuve veio estabecer-se na comunidade de Champagnat.
A nova congregação dos “Irmãozinhos de Maria” julgava-se já dona do lugar e da
situação, quando surgiu uma nova dificuldade. O novo mestre, como antigo Irmão das
Escolas Cristãs - que haviam rejeitado os diplomas oficiais - não tinha nem certificado
nem autorização para ensinar. O município não podia, portanto, conferir-lhe o cargo de
mestre da comuna. Contratou, então, por própria conta, outro mestre, João Montmartin,
que possuía um dos três Certificados de 2° nível que havia em toda a municipalidade de
Saint-Chamond. Champagnat viu-se, pois, obrigado a encher a escola - a de Maisonneuve
e seus Irmãos - com crianças abandonadas e órfãs, por um lado, e, por outro, com internos
que vinham dos arraiais mais afastados da paróquia.
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Apesar disso, no aspecto pedagógico, Maisonneuve revelou-se um excelente professor.
Irmãos e postulantes o ajudavam na instrução dos alunos, fitavam-se na forma de aplicar
o método simultâneo e tratavam de imitá-lo. Além disso, nos tempos livres, dava lições
particulares de escrita e de cálculo à comunidade.
Desde o início de novembro de 1818 até a Páscoa de 1819, essa comunidade se formou
particularmente no método pedagógico e nas disciplinas escolares.
Durante todo o inverno de 1818-1819, o noviciado de La Valla funcionava pela primeira
vez como uma verdadeira Escola Normal para professores, com sua escola de aplicação,
“primeira Escola Normal do Loire”, 56 diz o Irmão Pierri Zind, e isso “quinze anos antes da
criação oficial das Escolas Normais pela lei de Guizot de 1833”.57
No noviciado de La Valla ardia um entusiasmo apostólico e pedagógico: todos desejavam demonstrar o que sabiam e de como saberiam conduzir uma classe. Porém, ao findar
o inverno de 1818-1819, os alunos da escola anexa diminuíam e os Irmãos eram muito numerosos para tão poucas crianças.
Champagnat, então, propôs à sua comunidade uma experiência de “escola
decentralizada”:

Uma vez que desejam dedicar-se à educação cristã das crianças, e visto
que essa é a finalidade de sua vocação, desejo que dediquem os primeiros esforços de seu zelo às crianças mais ignorantes e mais abandonadas. Então, proponho-lhes que vão dar aulas nos arraiais da paróquia.
A proposta foi aceita com entusiasmo. Pela manhã, os Irmãos partiam
para Luzernod, Chomiol e outros lugarejos; davam aula e ensinavam
o catecismo antes de voltar ao noviciado pela tarde. A experiência se
mostrou convincente: muito satisfeitos e edificados pelo trabalho e
pela simplicidade dos jovens Irmãos, os habitantes das aldeolas mais
afastadas da comuna expressaram sua viva satisfação ao vigário58.

Em 1819, os novos congregacionistas dirigiam suas duas primeiras escolas em Marlhes
e em La Valla.
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3.4 NASCE UMA NOVA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO
Num pequeno povoado da Diocese de Lião, chamado La Valla, em 2 de janeiro de 1817,
um sacerdote francês, Marcelino Champagnat, funda a Congregação de Irmãos Maristas
para dedicar-se à educação cristã das crianças e jovens dos povoados rurais que sofrem as
nefastas consequências da revolução francesa. Champagnat e seus Irmãos puderam exercer sua atividade educacional durante os primeiros anos de existência da instituição, mesmo sem contar com autorização institucional exigida pelas leis vigentes, tolerados pelas
condições do contexto.59 Na prática, era difícil o governo controlar os que agiam de forma
ilegal naqueles lugarejos afastados de montanha. Por outro lado, os bispos tinham ainda
influência. A situação mudará a partir de 1825-1826, quando o governo passa a ser menos
favorável às congregações.
A partir de uma visita que Guillard, inspetor da Universidade, fez a Saint-Sauveur e
a La Valla, em 1822, ele comprova que o professor Brole havia sido substituído por três
Irmãos provenientes do noviciado de La Valla.60 Champagnat até nesse momento não se
havia ocupado em conseguir o reconhecimento legal, apesar de que, desde 1817, a administração havia expressamente proibido o trabalho educativo dos institutos oficialmente
não reconhecidos.61 O próprio inspetor alertou a Champagnat sobre o perigo em que se
encontrava se não regularizasse legalmente sua situação62.
A partir dessa experiência, Champagnat e seus Irmãos começaram a elaborar o primeiro Prospecto e, um pouco mais tarde, os primeiros Estatutos da nova instituição. Os
prospectos são documentos institucionais que contém a definição da identidade e os princípios norteadores por meio dos quais os novos professores pretendiam realizar a atividade pública. Esses documentos impressos se destinavam a dar a conhecer a nova sociedade de educação aos párocos da diocese e ao público em geral.63 Os Estatutos são textos
normativos destinados não tanto para o uso interno dos membros da instituição e sim
para apresentar seus elementos fundamentais às autoridades civis das quais se solicita o
reconhecimento legal. Por conseguinte, esses documentos são as primeiras tentativas de
concretizar em termos de lei a definição da presença pública da nova instituição.
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Nessas regiões (da zona rural da França) atrasadas por causa de professores deploráveis que ensinam sem habilitação e na clandestinidade, deve-se
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cronológica. Em contrapartida, entre o primeiro e o último, a distância no tempo é de doze anos.
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Essa dependência da Lei, sob a qual se pretende colocar a nova entidade social, busca
o valor agregado do reconhecimento público pelos poderes constituídos. É um primeiro passo de um longo processo para conseguir o reconhecimento legal cujos resultados
Champagnat não alcançará ver em vida.
Apesar das lacunas legais dos novos professores, sua presença no meio da população
tem cada vez mais aceitação e mais procura.
O capítulo VII da Vida do Fundador 64 recolhe alguns dos primeiros resultados da presença dos novos educadores fundados por Champagnat. Todo o capítulo VIII da Vida, escrito
pelo Irmão João Batista, faz referência à valorização da presença dos mestres de Champagnat.
Os esforços de Champagnat por obter o reconhecimento oficial das autoridades civis se
prologarão até o final de seus dias sem nada conseguir65.

3.5 TRINTA E QUATRO ANOS DE PRESENÇA PÚBLICA ILEGAL.
Por que o reconhecimento legal era um asssunto tão importante? As vantagens do reconhecimento legal estavam relacionadas, em primeiro lugar, com o poder de ministrar a
educação legalmente e em segundo com a isenção do serviço militar. Os Irmãos Maristas
puderam eximir-se do serviço militar nos anos 1830 a 1834 porque as necessidades educativas são tão grandes que o governo não pode mostrar-se demasiadamente exigente com
os Irmãos, como também não o foi com seus próprios professores.
Em 1840, depois da morte do Fundador, o Irmão Francisco, seu sucessor, decidiu voltar
novamente a se ocupar com os trâmites para o reconhecimento do Instituto por parte do
Estado. Acabou tudo na estaca zero. A revolução de 1848 mudou a situação política. Em
1850 aprova-se a Lei Falloux, que era favorável para os Institutos aprovados, porém tornava a vida impossível para os que não eram reconhecidos.66
A partir da nova mudança política e com o quadro administrativo público recém-iniciado, voltou-se a retomar os trâmites. Em 20 de junho de 1851, o Presidente da República
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associações legalmente reconhecidas, criam-se umas dificuldades intransponíveis para todas aquelas associações que têm apenas uma existência de fato
colocando-as numa situação contrária à própria essência de toda associação religiosa. Confiando em Deus e recordando as palavras de nosso Fundador,
quisemos fazer um novo esforço e retomamos os diversos trâmites com o Governo para obter o reconhecimento legal”Circulaires, T. 2, p. 57.

NASCE NOVA SOCIEDADE DE EDUCADORES

Luís Napoleon assinou o decreto de aprovação.67 Terminava assim um período de trinta e
quatro anos de não-legalidade.
A autorização que permitia ao Instituto tornar-se presente em todo o território francês
foi o ponto de partida de um período de prosperidade que durou enquanto esteve vigente
esse decreto, ou seja, até 1881, quando a Lei Ferry laicizou as escolas.

67

MICHEL, G. Marcellin Champagnat et la reconnaissance légale des Frères Maristes, 1840-1851, 1991, p. 69. Assim diz o primeiro capítulo : « É reconhecida como
estabelecimento de utilidade pública a associação religiosa dedicada à educação, chamada Irmãozinhos de Maria, cuja sede principal está em Nossa Senhora
de l’Hermitage-sur-Saint-Chamond, comuna de Saint-Martin-en-Coailleux” (Loire)”.
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4. UMA PRESENÇA ORGANIZADA
4.1 ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL.
A presença dos novos educadores guarda estreita relação com o método que eles utilizam. Indiretamente podemos obter referências da presença dos Irmãos por meio da organização de seu tempo, do espaço dedicado à obra educacional e do método pedagógico
utilizado.

4.1.1 O método.
O método, por sua vez, está relacionado com o modo de organizar os alunos. No momento em que Champagnat começa a organizar os seus educadores e suas escolas, há sobre o método pedagógico fortes discussões que tinham aspecto político atiçado pela economia no consernente ao desembolso para pagar os professores. O método individual,
no qual há um professor para todos os alunos, porém com a atenção voltada para cada
um, foi descartado por ser considerado ineficaz. Apesar de ser econômico no pagamento
do professor, originava grande perda de tempo por parte dos alunos, e propiciava desordem e indisciplina. O método lancasteriano ou mútuo se organizava com um só professor auxiliado pelos alunos mais adiantados. Era muito econômico porque se devia pagar
apenas um professor; porém, na prática tornou-se pouco eficiente. O método simultâneo,
pelo contrário, separa os alunos por níveis; à frente de cada um destes há um professor.
É muito mais eficiente porque atende aos alunos agrupados de acordo com seu progresso na aprendizagem; no entanto, o custo anual para cada professor é mais caro do que
se fosse utilizado o método mútuo, porque requer dois ou três professores, pelo menos.
Era o método dos Irmãos das Escolas Cristãs, chamado também “dos Irmãos”, adotado
também por Champagnat. Champagnat e seus Irmãos introduziram algumas melhorias
originando um método mixto. De modo que o esquema administrativo da organização
escolar marista das origens emprega o método simultâneo mútuo, o qual é uma síntese do
método dos Irmãos das Escolas Cristãs (simultâneo) e o método lancasteriano ou mútuo.
Dessas particularidades do método, deduz-se a segunda característica dessa nova presença educativa marista: o baixo custo anual de um professor. Pelo custo anual de dois
Irmãos das Escolas Cristãs, Champagnat enviava três Irmãos Maristas para cuidar da
escola. Nessa proposta educacional, a oferta do custo econômico é nova no mercado de
trabalho da educação, é mais competitiva do que aquela dos Irmãos das Escolas Cristãs.
É uma fórmula criativa e que favorece a economia dos municípios e das famílias, ainda
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que condicione o estilo de vida da comunidade, que recebe para três pessoas o salário de
duas. O terceiro salário, que não é recebido em contante, será conseguido com o trabalho
na horta, após as aulas.
A partir de uma síntese da situação dos estabelecimentos, entre os anos 1837 a 1839,68
ou seja, pouco antes da morte do Fundador, podem-se determinar os traços de uma escola
ideal na prática de Champagnat.
Para Champagnat, a escola modelo é uma escola pública, ao lado de um pequeno pensionato, dirigida por um Irmão diplomado. Possui duas ou três classes, (130 externos e 20
a 30 internos) onde três ou quatro Irmãos trabalham, dois dos quais com título oficial e
os outros como auxiliares.69 A congregação disponibiliza um Irmão para cada 50 alunos
externos. Uma escola com dois Irmãos possui entre 70 e 120 alunos; a de três Irmãos, entre
100 e 150 alunos; a de quatro Irmãos, aproximadamente 200 alunos. Em princípio, uma
comunidade de três Irmãos significa duas turmas e um noviço cozinheiro; quatro Irmãos
cuidam de três classes.70

4.1.2 Estrutura arquitetônica a serviço da presença dos professores.
A concepção arquitetônica do edifício escolar está relacionada com a maneira como o
professor se propõe exercer a presença. O espaço propicia contiguidade ou afastamento,
proximidade ou distanciamento. Proximidade de convivência onde nos encontramos ou
distâncias onde se originam os desencontros.
No que tange ao espaço no sistema organizacional da pedagogia marista dentro dos
Prospectos, somente se alude ao espaço de um “edifício adequado para o ensino”, “uma
casa conveniente”, cuja estrutura deve estar acabada um ano antes de ser ocupada, contendo quadros, lousas, cartazes para leitura, etc., uma horta e espaço para que os alunos
tomem o recreio.
Isto quer dizer que a experiência e a prática foram guiando os delineamentos e a concepção das novas construções. Champagnat passa da concepção de espaço educativo como

68
69
70

LANFREY, A., O. c. p. 101-105.
LANFREY, A., O. c. p. 13.
LANFREY, A., O. c. p. 14.
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“uma casa conveniente” para espaços com descrição detalhada e que devem ser aplicados
em novas construções.71
À medida que muda o espaço exigido pelos novos tipos de colégios (internatos, juvenatos) na estrutura arquitetônica, fica determinado o estilo de presença que se pretende
colocar em prática. Desse modo ficarão situados os espaços destinados aos esportes, à
localização do escritório do diretor, do supervisor ou prefeito, do coordenador, dos orientadores ou assessores.
Desde as origens, as salas de aula dos Irmãos eram contíguas, havia comunicação por
meio de uma porta72 que possibilitava passar de uma classe a outra, tanto aos professores quanto aos alunos; ou com uma janela por onde o professor da sala adjacente possa
“ajudar”, “aproximar-se”, “controlar”, “tornar-se visível”, de modo que os alunos possam
certificar-se de que “o professor ali está”.
Um sinal da presença dos Irmãos é também a casa onde vivem, que estará ocupada habitualmente por toda a comunidade ou, esporadicamente, por algum dos membros. Uma
casa ocupada é uma referência das pessoas. Uma casa desocupada, vazia, abandonada, é
um indicador de ausência.

71

72

Na Carta n° 267, data de 9 de setembro de 1839, dirigida ao Irmão Felipe, professor em Sury-le-Comtal (Loire), Champagnat menciona diretamente a estrutura
arquitetônica das aulas: “Querido Irmão Felipe: Você sabe quanto insistimos em que as salas de aula estejam separadas apenas por um biombo envidraçado.
Confiamos também que os de Sury, mais adiante, se adaptem, tendo em conta a facilidade do local. Porém, como o Sr. Pároco não quer nem ouvir falar de
reformar a grande sala de aula, é inútil deslocar-se para Sury. De qualquer forma, preferimos ter duas salas de aula regularizadas a ter que suportar que as três
estejam separadas.
“Em 21 de janeiro de 1840, pouco antes de sua morte, Champagnat descreve ao Sr. Gire, cura de Saint-Provat-d’Alier, os projetos da escola ideal: (Carta n° 315)
“É preciso, na altura do corredor, uma cozinha, uma oficina, um refeitório e duas grandes salas contíguas com comunicação e uma elevação conveniente de um
pé e meio a dois de altura para que os Irmãos possam ver-se. Também deve haver uma porta com vidro no meio do biombo. É necessário que a primeira dessas
salas possa conter 60 carteiras e a segunda 70 a 80 crianças na fase de aprender a ler. Se o número habitual de internos deve ficar entre 20 e 30, será necessário
construir uma terceira sala contígua às duas primeiras para ministrar as aulas separadamente, mas que tenham comunicação entre uma e outra, como indiquei
acima. Nesse caso, será bom que o Irmão Diretor, que habitualmente toma conta da primeira classe, possa situar-se no meio das outras duas. Tanto o refeitório
quanto a despensa devem ser proporcionais ao número maior de internos. No primeiro piso haverá dois ou três quartos e um dormitório apropriado para
umas 40 camas de modo que entre elas haja um metro de distância. Será bom colocar no quarto dos Irmãos uma janela por meio da qual possam ver e exercer
a vigilância dos alunos no dormitório. Os sanitários devem ser colocados de modo que os Irmãos possam enxergá-los das salas de aula. Não lhe estabeleço
detalhes das dimensões dos diversos espaços, deixo-os aos cuidados de sua prudência e à generosidade dos benfeitores. É essencial, porém, numa construção
destinada à educação, não ser tacanha e, inclusive, prever para além do estrito necessário”Circulaires, T. 1, p. 241(1838), p. 341 (1840), p.382 (1844), citado por
LANFREY, A., Marcellin Champagnat & Les Frères Maristes, Editions Don Bosco, Paris, 1999, p. 98.
“A descrição do local destinado aos Irmãos me parece satisfatória; seria preciso apenas que as salas estivessem separadas não por um tabique, mas por uma
porta de vidro, a fim de facilitar a comunicação e ser vigiadas pelos Irmãos reciprocamente”. (Carta n. 123, 08-11, dirigida a CROZIER JOÃO BATISTA, Pároco, 183707-30).
No que concerne à construção em questão, nosso parecer seria de fazer, no andar térreo, as salas de aula, o refeitório, a cozinha e a portaria. Haverá seis
janelas em cada lado da obra, e a mesma coisa no primeiro andar, o que daria 24.20 x 24 pés ou 22 por 22 que para cada aula são suficientes. O refeitório deve
ser bastante espaçoso a fim de que os Irmãos e as crianças que comem e dormem na casa, para comodidade dos pais, possam nele tomar suas refeições” (Carta
n. 097, 07-14 endereçada a PAGE CLAUDIO MARIA, Pároco, 1837-03-01).
“Doze pés para a portaria e outro tanto para a cozinha são suficientes. Uma meia parede entre as salas seria melhor do que um corredor; dessa forma, a
comunicação será mais fácil e os Irmãos poderão trabalhar e entender-se mais tranquilamente, isso contribui de modo particular à harmonia e ao bom
andamento das aulas” (Carta n. 097, 14-19, dirigida a PAGE CLAUDIO MARIA, Pároco, 1837-03-01).
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4.1.3 Distribuição do tempo de educação.
Analizando a organização do tempo por meio dos horários que a Regra de 183773 propõe
para a vida do Irmão, tanto em sua vertente religiosa, quanto sua atividade acadêmica em
campanhia dos alunos durante as aulas ou enquanto se está com eles, pode-se comprovar
que o Irmão educador permanece em meio a seus alunos sete horas e meia cada dia, desde
às 7h30 da manhã até às 16h30, com uma pausa de uma hora e meia entre 11h30 e 13h00.
O tempo vivido em comunidade se inicia pela manhã ao levantar, às 4h, e se prolonga até
às 7h30 com o início das aulas. Na realidade, porém, dessas três horas e meia, uma hora
e meia é dedicada indiretamente aos alunos por meio do estudo e a preparação das aulas.
O mesmo acontece pela tarde, com o tempo vivido em comunidade. Depois das aulas, a
comunidade se reúne para rezar o ofício e fazer uns minutos de leitura em comum. O
resto do tempo até o jantar, aproximadamente uma hora diária em dias letivos, será utilizado com o estudo do catecismo. Por conseguinte, ao tempo dedicado aos alunos, deve-se
acrescentar uma hora diária de estudo ocupando-se com o trabalho educativo. No total, se
somarmos as horas em que o Irmão está diante dos alunos com as horas que dedica para a
formação pessoal e a preparação das aulas, obtemos aproximadamente dez horas diárias
de presença efetiva no campo da educação.
Os primeiros Irmãos tinham de estar presentes na aula, na igreja, acompanhar os alunos nas idas da escola à igreja para a missa, o catecismo, o canto, a visita ao Santíssimo
Sacramento, o terço.

4.2 A GESTÃO ADMINISTRATIVA.
A regra de 1837, uma miscelânia de elementos legislativos de conteúdo estatutário, disciplinar, administrativo, pedagógico, religioso e de boas maneiras de conduta, é o código
normativo que orientou a vida da Instituição desde as origens. Nela foram se acumulando
orientações normativas de diversas ordens, que é preciso diferenciar e adaptar às novas
situações. Com a finalidade de atualizar as regras internas do Instituto, convoca-se o Capítulo Geral de 1852, que se dedica a estabelecer os grandes textos legislativos do Instituto.

73
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O horario quotidiano que a Regra de 1837 traz é o seguinte: 4h, Levantar. 4h30, Meditação. 5h, Oficio. 5h30, Escrita. 6h30, Gramática. Segunda-feira, terça-feira
e quinta-feira.
Aritmética. Sexta-feira e sábado. Leitura livre. Quinta-feira, domingo e festas. 7h, Café da manhã. 7h30, Início das aulas. Estudo do catecismo. Os que já o sabem
estudam História e Geografia. 8h, Missa. 8h45, Oração da Diocese. Canto. 9h, Catecismo. 9h30, Escrita.
10h30, Bíblia. Segunda-feira e terça-feira. Boas maneiras. Quarta-feira. Horas da Diocese. Sexta-feira e sábado. 11h, Gramática. Ditado. 11h30, Oração. Final
das aulas. Visita ao Santíssimo.
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Devido à grande quantidade de material que devia ser analisado, o Capítulo optou por
reunir-se em três sessões diferentes e sucessivas para poder tratar de tão variada temática. Na primeira sessão, foram estudadas as Regras. Na segunda, em 1853, elaborou-se
o “Guide des Écoles” destinado a substituir o “Conduite des Écoles”, obra de conteúdo
pedagógico, que havia servido até o momento; e uma terceira sessão, em 1854, na qual se
concluíram as Constituições e as Regrs de Governo. Desse modo, do pequeno e antigo texto das Regras de 1837, saíram três livros diferentes. As Regras Comuns, que indicavam os
meios para ser um bom religioso; o “Guide des Écoles”, que precisava o modo de educar
cristãmente os alunos; e as Regras de Governo, que criavam as condições de animação
para que as indicações contidas nos documentos anteriores fossem realmente assumidas
pelos membros do Instituto. A publicação da Vida do Fundador, em 1856, completa a arquitetura fundamental dessa literatura normativa.

4.3 CODIFICAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA MARISTA.
4.3.1 Organização pedagógica: “Guide des Écoles”.
Dentre as três obras do Capítulo de 1852, vamos destacar aqui o “Guide des Écoles”74,
que reúne a prática pedagógica marista. “A publicação do “Guide des Écoles”, em 1853, assegura a maturidade pedagógica do Instituto e codifica o modo de ensinar do Fundador”.75
Foi considerado como obra didática destinada a regulamentar a prática do ensino. Os educadores maristas dos primeiros cem anos do Instituto aprenderam a educar as crianças
lendo esse livro e aplicando suas orientações e conselhos. Foi traduzido em espanhol com
o título “Guía del maestro”. O “Guide des Écoles” teve duas grandes adaptações. Em 1907,
quando os Maristas se haviam espalhado por meio mundo e era preciso levar em conta
os lugares e culturas bem diferentes; e em 1920 quando já dá um caráter mais científico e
sistemático à obra. O livro fica desatualizado no final dos anos sessenta e se adaptará com
a edição de “Missão Educativa Marista. Um Projeto para Hoje”. 76
O Irmão Francisco afirma que no modo de ensinar dos Irmãos há cinco aspetos que são
obra pessoal de Champagnat:

74
75
76

Ver o estudo feito por FARNEDA, D., “Guides des Écoles” 1817-1853, Estudo histórico crítico. Tese de doutorado número 314, apresentada na Pontifícia
Universidade Salesiana, Faculdade de Ciências da Educação, Roma, 1993.
LANFREY, A., O.c. p. 241.
SANTAMARÍA, J. L., Presencia 7.
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O Método de leitura, baseado no soletrar moderno das consoantes,
método novo naquela época, que, além de mostrar a acuidade e a precisão de seu julgar, provou sua inteireza por sair da rotina. As qualidades
da boa disciplina que ele sintetiza na autoridade moral e na bondade,
numa época em que se aplicavam castigos aflitivos. A importância que
deu à catequese e o cuidado que teve em formar bons catequistas. O
ensino do canto, desconhecido naquela época nas escolas primárias.
As regras concernentes à formação pedagógica dos Jovens Irmãos que
resultou na grande uniformidade e na forte coesão em nosso modelo
de ensinar e de educar a juventude77.

O método de leitura e de ensino do canto são dois recursos instrumentais dentro da
educação que desenvolvem habilidades da pessoa. Porém, a fomação de bons catequistas,
a formação pedagógica e a formação para ter autoridade moral afetam o modo de ser do
Irmão, não só pessoal, mas coletivamente, como bem o reconhece o Ir. Francisco quando
ressalta “a formação pedagógica dos Irmãos Jovens, que resultou na grande uniformidade
e na forte coesão em nosso modelo de ensinar e de educar a juventude”78.

4.3.2 Gestão administrativa: Constituições e Regras de Governo.
A estrutura administrativa e de gestão que se adotou para levar a termo a missão educativa se evidencia claramente nas Regras de 1852. O Irmão Lanfrey79 faz ampla análise
das consequências que decorrem para a prática da pedagogica na instituição.
A figura do Superior Geral centraliza várias funções. O Irmão Superior Geral e seu
Conselho constituem o chamado “Regime do Instituto”.80 Os Assistentes, sob a autoridade
do Superior Geral, dispõem da distribuição do pessoal e da orientação íntima de todos os
Irmãos de cuja província estão encarregados. Dentro de cada província, o visitador supervisiona as escolas; o Diretor provincial, ajudado pelo Mestre de noviços, dirige as casas da
província. O Procurador Provincial se ocupa com o aspecto material: roupa dos Irmãos,
contabilidade, caixa comum. Nas escolas se encontram um diretor e um vice-diretor. Os
estabelecimentos com mais de 8 Irmãos dispõem de um conselho consultivo. E, por fim,
está a instância superior: o capítulo geral.

77
78
79
80

RIVAT, F., Carta de 2 de julho de 1853.
RIVAT, F., Carta de 2 de julho de 1853.
LANFREY, A., O. c. p. 42-53.
Regras de 1852, Cap. II.
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O Irmão Lanfrey conclui sua análise da estrutura nascida do Capítulo de 1852 dizendo:
A congregação se edifica como uma máquina para a ação. Pouco a pouco divide as tarefas administrativas, estabelece hierarquia mais clara
entre as funções. Sobretudo, elimina todo debate e toda possibilidade
de conflito de ordem institucional: o superior tem tudo em suas mãos.
Também o capítulo lhe é submetido pois, uma vez eleito vitalício, o superior geral tem a garantia de durar. Por outra, é ele quem convoca essa
assembleia e mantém o modelo porque indica os candidatos por meio
de nomeação para fazer o voto de estabilidade81.

Tal sistema pode possibilitar grande eficácia, pois um homem de ação pode mobilizar rapidamente uma força bastante considerável. Pode orientá-la numa direção por ele
indicada e mantê-la por muito tempo, pois é eleito vitalício. Evidentemente, onde todos
os poderes estão em um único “cabeça”, se ele se engana, toda a instituição sofre as consequências. Com o Irmão Luis Maria, a congregação foi liderada por um homem capaz
e dinâmico, que a fez avançar dando um salto bem maior que outras congregações mais
prudentes que a dos maristas.

4.3.3 A formação do religioso educador.
A formação dada aos numeroros postulantes que chegam durante esse período se limita a um ano de noviciado, até um pouco mais, porém, muitas vezes, menos. Depois de
alguns meses, o postulante veste o hábito religioso. Começa, então, seu noviciado propriamente dito, e durará ainda alguns meses, de modo que, depois de passar um ano na casa
do noviciado, o noviço é enviado a uma das pequenas escolas para cozinhar, encarregar-se dos bens materiais, da horta. A responsabilidade da formação recai em sua totalidade
sobre os Irmãos Diretores. Nisso, o noviço empregará seu tempo livre em ajudar o Irmão
da aula dos pequenos e estudará um pouco para preparar-se para os exames a fim de
conseguir o título. Se se desempenhar satisfatoriamente, ser-lhe-á confiado o cargo de adjunto. Por conseguinte, é no batente que se formará, e com a ajuda do diretor da escola,
dá a primeira aula. Ao longo desse período de aprendizagem, deve também preparar sua
titulação. Essa atividade preenche seu tempo livre e uma parte do descanso da noite. Se
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LANFREY, A., O. c. p. 44.
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não acertar, pode ser chamado à escola específica a fim de preparar-se diretamente para
conseguir o diploma.
Uma vez conseguido o diploma, nada impede que seja nomeado titular; e, possuindo
as devidas qualidades, (o que não é muito difícil, pois há escassez de titulados) é nomeado
diretor de uma pequena escola. Se tiver êxito, ficará por muito tempo como diretor, seja
no mesmo local, seja num dos tantos estabelecimentos de sua província, até quando já
não puder mais exercer o cargo. Se não for bem sucedido, ser-lhe-ão confiados trabalhos
simples, tais como sacristão, encarregado da rouparia, num internato ou numa casa provincial, e se tiver alguma limitação para trabalhar, terminará seus dias numa enfermaria.
Quando um Irmão manifesta capacidades ímpares, os superiores o convidam para
emitir o voto de estabilidade e o nomeiam para um cargo importante: visitador, diretor da
casa provincial, na expectativa de que seja nomeado assistente pelo Capítulo Geral.
Há também Irmãos que ingressaram na congregação com idade avançada, sem talentos para os estudos. Esses Irmãos serão encaminhados para trabalhos manuais, como
alfaiate, horticultor, granjeiro, sapateiro, padeiro, pois cada casa provincial é uma micro-empresa que procura viver, na medida do possível, das próprias economias. Para poder
realizar esses trabalhos, dispõe de uma horta, oficinas, alfaiataria para confeccionar as
batinas, sapataria para o calçado dos Irmãos, forno para o pão, lavanderia, etc.
A congregação utiliza eficazmente os professores, mas os forma muito rapidamente, e
isso é um risco para conseguir homens consistentes. Em todo o caso, mesmo conscientes
do problema, os superiores recusaram a mudança de método.

4.3.4 “Guide des Écoles” entre duas modernidades.
Simbolicamente, o “Guide des Écoles” se situa entre duas modernidades: a modernidade católica do século XVII, que impôs certo tipo de cristão graças à educação, e a modernidade do século XIX, imbuída de utopias que pretendem substituir o cristianismo ou
colocá-lo à margem. Na época em que se redige o “Guide des Écoles”, a república conservadora, que reconhece oficialmente os Irmãos Maristas (1851), concede, pela lei Falloux, a
liberdade do ensino secundário. Desde 1848, o voto universal impõe a necessidade urgente
de uma educação sólida, fundamentada sobre razões cívicas e não em critérios religiosos. A partir de 1860, o Segundo Império bloqueará a expansão congregacionista, e as
leis laicistas dos anos 1881-1882 os obrigará a colocar-se na defensiva, nas escolas livres,
até a secularização de 1901-1904 promovida pela política de Combes. Os Irmãos Maristas,
no final do século XIX, se defrontam com uma situação política que, no conjunto, lhes é
pouco favorável.
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As leis laicistas impõem a necessidade de sistematizar uma formação intelectual
insufiente82.
“Talvez a medida mais inovadora seja o plano de estudos proposto pelo
Irmão Nestor, o novo Superior Geral, em 10 de março de 1882, “para elevar o nível de nossos estudos, consolidar o êxito de nossas escolas e encaminhar à obra comum o triunfo da educação cristã, a soma de nossa
experiência e de nossa boa vontade”. 83

Esse plano de estudos parece uma autêntica ruptura com a política levada até então
na congregação, visto que “aponta para um conhecimento universal que concilia o saber
religioso e o saber profano”.84
Pela obrigação de se obter um certificado, os Irmãos Maristas modificam também seu
dispositivo de formação. Na última década do século, a formação intelectual dos Irmãos
progrediu muito, mesmo que tenha sido livresca e destinada essencialmente para a obtenção de diplomas. A prática pedagógica era feita diretamente na aula, sob a orientação
do diretor e dos colegas. Essa política de adquirir uma formação suficiente parece ter correspondido ao desejo profundo de muitos Irmãos. O fato é que esse desejo de instrução
já suscitara uma preocupação permanente no Fundador e nos primeiros Irmãos. Mas,
continuamente, os superiores se viram surpreendidos pela necessidade de obter sempre
mais títulos.
O gosto pelo estudo é grande, aparentemente por duas razões: os Irmãos, nascidos
em ambientes modestos, partilham o prazer de promover-se pela ciência; contratados na
educação, têm a sorte de poder exercer não apenas ação beneficente, mas também uma
verdadeira profissão.

82
83
84

Ano

1895

1896

1897

1898

1899

1900

Título básico

222

268

212

194

198

233

Título superior

23

32

8

13

8

23

Número de títulos conseguidos pelos Irmãos entre 1895 e 1900. LANFREY, A., Marcellin
Champagnat & Les Frères maristes, Éditions Don Bosco, Paris, 1999, p. 258.
LANFREY, A., O. c. p. 257.
LANFREY, A., O. c. p. 258.
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Outra mudança importante provocada pelas leis laicistas é percebida na sociologia da
congregação. Os Irmãos que trabalham nos internatos e sobretudo nas casas provinciais,
pouco instruídos ou mesmo analfabetos, até a promulgação das leis laicistas de 1881, estão isentos do serviço militar pelo fato de serem membros de uma congregação religiosa
docente. Despois de 1881, somente o certificado lhes permitirá essa isenção. Deve-se procurar que esses Irmãos estudem para se apresentarem aos exames a fim de conseguir o
título.85
No final do século, as perspectivas da pedagogia marista são profundamente modificadas sob a pressão da evolução da sociedade, mas também pelas aspirações dos próprios
Irmãos. Como consequência, o Irmão Marista já não é um catequista professor de escola, mas um professor de escola catequista. Por outra, a congregação, imbuída em suas
origens por um espírito de conquista, especialmente na França, tomou consciência dos
limites de sua ação e, a partir desse momento, orienta-se para uma estratégia defensiva
e mais qualitativa e busca expansão mundial,86 caminhos para expressar de outra forma
seu projeto missionário.87

4.3.5 Final da pedagogia marista na França.
O movimento anticlerical do final do século, na França, produziu as leis de 1901 sobre as Associações e de 1905 sobre a separação entre Igreja e Estado. Em 14 de novembro
de 1899, contra as Congregações religiosas e suas escolas, são apresentados nas Câmaras
dois Projetos de Lei: o primeiro, de Waldeck Rousseau e o segundo de Leygues, Ministro
da Instrução Pública. Waldeck Rousseau nomeia a comissão que redigirá o Regulamento
para a aplicação da Lei; tal Conselho será presidido por E. Combes. A partir de 3 de julho,
os religiosos têm três meses para decidir se apresentam o pedido de aprovação, dissolver-se ou exilar-se. Alguns pensaram que era melhor morrer do que realizar um ato ignóbil.
Outros foram do parecer de fazer a solicitação. Por que por iniciativa própria abandonar
o campo? E, finalmente, outros optaram pelo exílio.
Nos primeiros dias de outubro, foram apresentadas no Ministério do Culto 615 petições
de autorização legal; 551 eram femininas e 64 masculinas, entre as quais estavam os Irmãos Maristas. Porém, 84 Congregações de homens e 150 de mulheres não se submeteram
85
86

87

58

Arquivos dos Irmãos Maristas, Registro das deliberações (1880-1889) (1881-1882) LANFREY, A., O. c. p. 259.
Expansão mundial da Congregação. Nos anos de 1880-1990, os Irmãos Maristas se estabelecem no Canadá (1885), nos USA (1886), na Colômbia (1889), no
México (1889), no Brasil (1897), no Egito (1898(, nas Ilhas Seicheles (1884), na Turquia (1892), na China (1891), na Síria (1895), em Adem (1892). Sua pedagogia,
em geral valorizada nesses países, permitir-lhes-á implantar ali obras importantes, sustentadas por Irmãos Jovens e bastante bem preparados.
LANFREY, A., O. c. p. 261.
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à lei. Em 18 de março de 1903, o governo de Combes recusa a autorização a todas as congregações marculinas. Em 3 de abril o governador civil do Ródano notificou ao Irmão Teofânio, Superior Geral dos Irmãos Maristas, o não deferimento da solicitação de autorização do Instituto, o qual deve dissolver-se no prazo de três meses. Com a secularização
dos Maristas na França, a presença marista se diversifica substancialmente. Um primeiro
grupo, que deixa o Instituto e continua exercendo a função de professor, seguirá aplicando as diretivas provindas do “Guide des Écoles”. Um segundo grupo de professores secularizados (entre 840 a 1113) permanece vinculado ao Instituto, seguirá atuando conforme
a pedagogia proposta pelo “Guide des Écoles”. Em 1908, há 264 escolas dos maristas, na
França. Um terceiro grupo seguirá para outros países da Europa, ou de outros continentes, a partir de 1909, e outros os seguirão nos anos seguntes. Esses Irmãos fundam numerosas escolas e colégios no extrangeiro, de forma que a presença e a pedagogia maristas
se internacionalizam em grande escala, perdendo em torno de 60% das obras na França.
Por conseguinte, 1903 determina o final daquilo que constitui o fundamento do “Guide
des Écoles”: recristianizar a sociedade francesa por meio da escola. Ainda que se conservem as práticas pedagógicas, está claro que o espírito do “Guide des Écoles” não pode ser
vivido numa França em que a educação católica só tem objetivos defensivos e uma internacionalização que abre perspectivas diferentes. Podemos arriscar a hipótese de que se
passa da pedagogia marista para as pedagogias maristas”88.

88

LANFREY, A., O. c. p. 308.
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Segunda PARTE:
UM CARISMA PARA
TODAS AS DIOCESES

CAPÍTULo 5
5. PRESENÇA INTERNACIONAL
DA PEDAGOGIA MARISTA
5.1 REVISÃO DO “GUIDE DES ÉCOLES”. DESCENTRALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO
Um dos resultados mais espetaculares do “Guide des Écoles” foi a uniformidade da atuação dos professores vinculados a uma disciplina interna. Que comodidade, que tranquilidade também para os Irmãos Diretores poderem encontrar no Guia aquilo que tinham
de fazer, o que deviam prescrever aos jovens Irmãos para formá-los no cumprimento dos
deveres do próprio estado de vida, conforme a finalidade e o espírito da Congregação!
Que facilidade para aqueles que mudam durante o ano poderem encontrar em sua nova
aula os mesmos costumes, os mesmos meios e as mesmas regras que aquelas que acabam
de deixar! (...) O “Guide des Écoles” foi recebido em todas as partes com alegria; estudado com amor; aplicado com entusiasmo e, ao longo de um meio século, transformou-se
na lei universalmente respeitada em todas as nossas escolas, de um extremo ao outro da
Congregação, e graças a ele chegaram a tal semelhança como se fossem gêmeas. Cada ano,
cada mês, cada dia, na mesma hora, munidos dos mesmos livros e seguindo os mesmos
métodos, seus vinte, quarenta, sessenta, oitenta, cem mil alunos - tal é a rápida progressão
que se deu nesse lapso de tempo - faziam os mesmos exercícios ao ritmo dos mesmos sons
e dos mesmos movimentos do “sinal”89. Havia boas vantagens nessa grande uniformidade
cuja alma invisível era o “Guide des Écoles”. Os professores se cansavam menos; sua mudança de escola ou de aula durante o ano não acarretava maiores transtornos. Os novos,
desde o primeiro dia, eram colocados a par da situação. Para os alunos, a substituição
não provocava nenhuma distração, e não causava atrasos em seus progressos, pois, com
outro nome, outro rosto e outro humor, no fundo é o mesmo modo de agir que se levava
avante”90.

89
90

(Em espanhol “chasca”). Pequeno objeto de madeira utilizado pelos Maristas para emitir estalidos, com um pequeno pedaço de madeira que batia sobre outro
impulsionado por um elástico.
Boletim do Instituto, n. 63, abril de 1923, p. 267.
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O método continua sendo bem valorizado91 em muitos lugares, especialmente por
aqueles que o empregaram durante anos, porém a transformação metodológica marista,
pensada para a França, precisa adaptar-se ao clima, à geografia, aos costumes e às leis de
numerosos países com grande diversidade. Por isso, do ponto de vista prático, foi preciso
abandonar o detalhamento minucioso dos horários de aula, dos horários de entradas e
saídas, a lista dos dias feriados, a duração das férias a fim de poder servir aos “alunos de
todos os países”.92
A partir dos dados do relatório do XII Capítulo Geral (1920), pode-se concluir que o
XI Capítulo Geral, realizado em 1907, com a revisão do “Guide des Écoles”, oficializa-se a
perda da uniformidade pedagógica do Instituto, tanto nas casas de formação quanto nas
escolas, ao mesmo tempo em que se afirma a internacionalização da pedagogia marista.

5.2 DESCENTRALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Doze anos depois de reconhecer a perda da uniformidade pedagógica, o XII Capítulo Geral, reunido em 1920, confirma a perda da uniformidade formativa dos aspirantes
a Maristas. Reconhece oficialmente que é impossível estabelecer um plano de formação
para todo o Instituto, devido à diversidade mundial. A formação do educador marista no
mundo mudou, causada pela pressão das exigências das leis concernentes à educação de
cada país, e com a formação mudam também os modos de estar presente no campo da
educação. “Nas províncias francesas, o programa do escolasticado está subordinado aos
programas oficiais que exigem o diploma como requisito básico de todo candidato que deseja dedicar-se à educação. Na Bélgica, os programas oficiais são obrigatórios. As províncias do Oriente estão submetidas ao regime francês. Na província da China, são aceitos no
postulado os formandos já diplomados. Na Colômbia, o escolasticado goza do privilégio
de escola normal em colaboração com o governo. Nas Ilhas Britânicas, os diplomas oficiais são obrigatórios. Nas outras províncias, com exigências mais ou menos rigorosas, os
91

92
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“Nas aulas da educação infantil, percebe-se o acerto dos Irmãos que, em pouco tempo, conseguem fazer ler e escrever aos pequenos; outros conseguem
manter ocupadas todas as crianças de classe numerosa, graças ao método simultâneo que exige do mestre grande abnegação, pois deve fazer trabalhar
concomitantemente as diversas seções que compõem sua aula, ao mesmo tempo em que deve controlar as lições ministradas pelos monitores. No ensino
secundário, o Irmão não dá um “curso”, mas, uma vez dadas as detalhadas explicações da lição, certifica-se, por meio de numerosas perguntas, de que os alunos
o entenderam. Não perde a paciência por causa dos alunos que são mais vagarosos para aprender. Se for preciso, continuará com eles, em particular, o trabalho
iniciado em aula. Por que ficar admirados com alguns meninos que, devido à sua fraca inteligência, abandonados por professores de outras escolas, conseguem
adquirir conhecimentos sólidos com os Irmãos? É graças à dedicação contínua que os Irmãos alcançam resultados tão excelentes na educação. Encontro o
segredo dessa total dedicação de si mesmos no resumo das lições do Pe. Champagnat: “O que é que leva um educador a cuidar, em sua aula, tanto dos fortes
quanto dos fracos, proporcionando a esses maior cuidado precisamente porque são débeis, e agir de tal maneira que, sem prejudicar a aprendizagem dos mais
aptos, não deixe para trás nenhum dos que dão tão pouca satisfação ao amor próprio? É necessária uma dedicação paternal. Porém, não há dedicação se não
houver amor. O princípio de toda educação é o amor”Circulaires, T. 14, a partir da p. 90 há um Apêndice da Circular de 24 de maio de 1917, p. 25.
Circulaires, T. 14, p. 424 (1921).
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Irmãos devem submeter-se aos programas oficiais. Resulta desta visão global que, diante
de tamanha diversidade de sistemas, de organizações e de necessidades, a comissão (criada pelo XII Capítulo Geral, 1920, para o estudo da formação no Instituto) se sente impotente para estabelecer a unidade da educação e programas para todo o Instituto. Ela é do
parecer de transferir aos Irmãos Provinciais e seus conselhos a faculdade de determinar,
para as respectivas províncias, o plano de estudos adequado aos diversos grupos das casas de formação sob sua dependência”.93 Por meio dessas decisões, o Instituto se adapta a
culturas tão diferentes como as da China, das Ilhas Seycheles, Canadá ou os gaúchos do
sul do Brasil.
Doze anos mais tarde, em 1932, o XIII Capítulo Geral comprova que “a grande maioria
de nossas escolas ministra a educação primária, na França e nos países de missão de língua francesa, e a educação secundária e comercial, nos internatos; e fora da Europa, nas
províncias de língua inglesa, espanhola ou portuguesa. O ensino profissional tem prioridade na província de Beaucamps e na missão do Congo Belga. No Canadá e na Argentina,
sobretudo se dá o ensino agrícola. O Brasil possui muitas escolas de artes e ofícios. Na
Espanha há muitas escolas de educação primária que se complementam com oficinas, e
também colégios importantes onde se dá o ensino secundário, comercial e industrial. As
províncias de língua inglesa dão ensino oficial primário e secundário; o ensino comercial
é livre; não há ensino industrial e agrícola, exceto em Westmead, na Austrália, onde formam aproximadamente 300 órfãos em carpintaria, alfaiataria, sapataria, imprensa e encadernação. Uma obra semelhante funciona na Argentina, em El Plata, e em Neuherberg,
na Baviera. A Comissão insiste na utilidade do ensino agrícola. Ele tem um lugar privilegiado nas escolas da França; e em várias é objeto de um exame específico culminando com
a obtenção de um diploma”94.
A síntese do trabalho que se realiza em todas as nossas províncias, do ponto de vista
intelectual, possibilitou à Comissão capitular comprovar “que se realizou grande esforço
em todo o Instituto, durante os últimos doze anos, para lançar e desenvolver os estudos.
O desejo ardente desse Capítulo é acentuá-lo ainda mais. Se, na dedicação à nossa tarefa, somos superiores aos professores civis, devemos ser pelo menos iguais no prestígio
intelectual”95. Nesse sentido, definem-se as políticas de futuro.
Depois da segunda Guerra Mundial, a presença dos educadores maristas se concretiza
por meio de obras bem diversificadas, abrangendo desde os níveis educativos mais elementares até os universitários, com dedicação à formação religiosa, intelectual, técnica e

93
94
95

Circulaires, T. 14, p. 438-439 (1921).
DIOGENES, Circulaires, T. 16, p. 738, 5 de agosto de 1932.
DIÓGENES, Circulaires, T. 16, p. 749.
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profissional. Cada realização dessas requer estruturas físicas educacionais, espaços adequados, sólida organização técnica, gestão para fazê-las funcionar e, sobretudo, intencionalidade que dê identidade a esse mosaico de serviços. E, sem dúvida, uma formação para
estarem presentes com qualidade religiosa e profissional. A presença da pedagogia marista se encontra em todos os níveis educativos: fundamental, médio, universitário (também
chamado 3º grau), artes e ofícios, agrária ou profissional, e também na preparação de professores ou de catequistas através de escolas normais, elementares ou superiores. A elaboração de recursos didáticos em grande escala por meio de empresas editoriais de livros
escolares estende essa presença para além das aulas e escolas maristas. Essa presença se
concretiza na construção de colégios e escolas com as melhores condições pedagógicas
e estéticas,96 espaços amplos e bem organizados, recursos de qualidade como biblioteca,
laboratórios, museus escolares,97campos esportivos com instalações adequadas, etc.

5.3 A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MARISTAS.
A formação religiosa dos educadores maristas se realiza nos noviciados e escolasticados de cada província. A formação profissional se adquire frequentando os centros oficiais de cada país. O aumento do Instituto é constante até o ano de 1967 quando alcança
suas cifras mais elevadas. As estruturas de formação profissional dos Irmãos, paralelamente à formação religiosa, começam a definir-se com certa precisão a partir da segunda
Guerra mundial, porém manterá um ritmo oscilante em numerosas províncias.
O esforço realizado durante décadas em todo o Instituto chegou a resultados
importantes:
Os leitores do Boletim do Instituto sabem que a organização de Marian College, dos
Estados Unidos da América, e dos escolasticados de Iberville e de Valcartier, no Canadá,
permitem dar a nossos jovens Irmãos uma formação que culmina com os diplomas reconhecidos por todos os Departamentos de educação pública. Na província do México, além
das facilidades que alguns de nossos colégios da capital apresentam para a consecussão
dos títulos acadêmicos, uma Escola Normal superior acaba de ser reconhecida no dia 5
de junho de 1948, em Guadalajara, Estado de Jalisco. Ela preparará eficazmente os nossos

96

97
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“A comissão capitular entra depois nos domínios da estética e tece as seguintes considerações: Façamos reinar a beleza ao nosso redor, tenhamos as paredes
das aulas bem limpas, adornadas com belos quadros religiosos e profanos que sejam atraentes por seu valor artísticos, bem como flores que enfeitem a clase
para que tudo seja mais alegre e mais agradável”. LEONIDAS, Circulaires, T. 19, p. 518, circular de 8 de dezembro de 1946.
A comissão capitular incentiva a que “todas as escolas de certa importância tenham uma biblioteca escolar bem organizada,... da mesma forma com os museus
escolares, como os que já existem nos grandes estabelecimentos junto dos laboratorios de física e química”. LEONIDAS, Circulaires, T. 19, p. 517, circular de 8 de
dezembro de 1946.
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Irmãos para a educação em nível médio. No Peru, quase na mesma data, em 11 de junho de
1948, um decreto oficial autoriza a Escola Normal dos Irmãos Maristas a formar professores para as diversas matérias do Fundamental e do Ensino Médio.
Sabe-se que, nas três províncias brasileiras, as Faculdades de Porto Alegre, de Curitiba e de Fortaleza outorgam aos acadêmicos diplomas exigidos pelas leis federais. Recentemente, uma medida de capital importância foi tomada pelo presidente da República
do Brasil concernente aos diversos organismos de educação superior que funcionam em
Porto Alegre. Na Argentina, o escolasticado de Luján garante titulação patrocinada pelo
Estado98.
Essas constatações manifestam a evidente preocupação dos responsáveis das Províncias para proporcionar a cultura e a formação profissional indispensáveis aos jovens Irmãos a fim de estarem à altura dos programas escolares do governo e para darem resposta
às famílias que lhes confiam os filhos. Porém, ao mesmo tempo buscam-se fórmulas para
que a formação religiosa possa equiparar-se à formação profissional ou mesmo superá-la. Essa busca de fórmulas que harmonizem os dois extremos culminará com a criação
do Instituto Superior de Cultura Religiosa e Apostólica dos Irmãos Educadores, chamado
“Jesus Magister”99.
Em carta de 16 de julho de 1956, o Cardeal Valerio Valeri, da Sagrada Congregação dos
Religiosos, propunha a criação de “um Instituto Superior de Cultura Religiosa especializada em todos os conhecimentos úteis ao apostolado dos religiosos laicais educadores”.
Esse Instituto se chamará ‘Institutum Jesus Magister’ e quer ser um organismo ‘sui generis’ adequado à sua finalidade. Será de nível superior, seus diplomas, oficialmente sancionados pela Sagrada Congregação dos Religiosos, serão reconhecidos em todas as dioceses
do mundo. Numa palavra, deseja-se que esse Instituto seja, dentro de seu gênero e para
os Irmãos, aquilo que as Universidades Pontifícias de Roma são para os sacerdotes. Personificará, de certo modo, a vocação e a missão do religioso educador dentro da igreja
universal”100. Inicia suas atividades no ano acadêmico de 1957-1958.

5.4 EM BUSCA DE CONSOLIDAÇÃO DO MÉTODO PEDAGÓGICO
Quando começa a diluir-se a influência das formaturas efetivadas a partir das orientações do “Guide des Écoles”, ou mesmo começam a desaparecer, constata-se a diversidade

98 Bulletin de l’Institut, T. 18, n. 133, p. 331-334 (1948).
99 LEONIDAS, Circulaires, T. 22, p. 99, 9 dezembro de 1957.
100 LEONIDAS, Circulaires, T. 22, p. 99, 9 dezembro de 1957.
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de metodologias que se introduziram na prática dos educadores maristas e o abandono
do método tradicional. A partir da saída de cena do Irmão Diógenes, em 1942, o Irmão
Michaëlis assume o governo do Instituto, mas renunciará em 1945. Esse Vigário Geral,
um veterano que conheceu bem a evolução pedagógica do Instituto depois da revisão do
“Guide des Écoles”, com o qual se formou, é quem assinala o vazio do método pedagógico
marista que começa a ser percebido no Instituto.
Tradicionalmente, a formação pedagógica dos Irmãos se efetuou na base do contato,
por osmose, através do que eles observavam nos Irmãos professores das casas de formação. Com a expansão do Instituto, com a tecnologia do ensino e com os avanços das ciências relacionadas com a educação, complexificou-se a formação dos Jovens Irmãos, que
se realiza de diversos modos, com fórmulas diferentes e, por meio de variadas estruturas
de formação, de acordo com as situações de cada província. As províncias que tinham um
número considerável e contínuo de Irmãos jovens em formação, potencial econômico e recursos humanos, organizam um escolasticado com programação própria de estudos a fim
de preparar os Irmãos para se apresentarem aos exames diante dos órgãos que concedem
os títulos oficiais. Com essas fórmulas, torna-se mais difícil transmitir às novas gerações
a metodologia marista, que tem sido tão eficiente durante muitos anos. Por outro lado, o
conhecimento das novas teorias educacionais ou de grandes personalidades no campo da
educação indroduzem nova maneira de interpretar a atividade pedagógica por parte dos
Irmãos, formados nas Universidades ou nas Escolas Normais.
O Irmão Michaelis insiste que, na formação dos Irmãos, se deve incluir a assimilação
de uma metodologia:
As lições dos mestres, além de facilitar a aquisição de um conjunto de
conhecimentos religiosos, literários, históricos, científicos e filosóficos, de acordo com os programas previstos, devem orientar-se, sobretudo a ajudá-los a adotar um método de trabalho intelectual e formar
seu espírito mais do que enchê-lo. A iniciação pedagógica se fará, sobretudo, pelo comentário do “Guide des Écoles” e, depois, por meio de
estudos especializados em psicologia aplicada à educação, de pedagogia geral, de metodologia, de leitura explicada ou de análise de tratados de educação”101. “À teoria, acrescentar-se-ão exercícios práticos
consistentes nas aulas dadas pelo professor, nas aulas de treino dadas

101 MICHAÉLIS, Vigario Geral. Circulaires, T. 19, p. 274, 4 de junho de 1944.
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por alunos em exercitação e, inclusive, em aulas normais dadas numa
escola102.

A preocupação pelo método educativo será mantida durante anos, de forma mais ou
menos esplicita, e encontraremos ressonâncias dessa necessidade nas reflexões do Irmão
Charles Raphaël quando os ares de renovação do Concílio Vaticano II já haviam entrado
no Instituto e na Igreja. Em sua circular de 24 de maio de 1964, insiste em capacitar os Irmãos com um método de trabalho “simples, prático, rápido e eficaz”103.

“Em geral, nossos Irmãos aprendem a trabalhar quando observam
como agem seus professores ao ministrar as diversas disciplinas escolares. Toda aula bem preparada e bem dada presta duplo serviço a
quem a assiste: esclarece pontos determinados do programa e ensina
o modo de estudar a matéria”104. “Há muitos modos de ajudar os principiantes: na preparação das aulas, na correção das tarefas, partilhando
com eles as soluções práticas, os macetes da profissão, as maneiras de
poupar tempo...”105. “Ensinar-lhes a não poupar esforços, a concentrar
a atenção, a trabalhar metodicamente, a não desperdiçar o tempo com
trabalho inútil”106.

Não se trata de ocupar o tempo, mas de “fazer pensar...; são poucos os alunos que refletem. São poucos os momentos esclarecedores de concentração intelectual”107. Se o Irmão
descobre a maneira de trabalhar utilmente “adquire rapidamente o gosto pelo trabalho
sério e bem feito”108.

102
103
104
105
106
107
108

MICHAÉLIS, Vigario Geral. Circulaires, T. 19, p. 274, 4 de junho de 1944.
CHARLES-RAPHAËL, Circulaires, T. 23, p. 149 de 24 de maio de 1964. Formato eletrônico.
CHARLES-RAPHAËL, Circulaires, T. 23, p. 150 de 24 de maio de 1964. Formato eletrônico.
CHARLES-RAPHAËL, Circulaires, T. 23, p. 160 de 24 de maio de 1964. Formato eletrônico.
CHARLES-RAPHAËL, Circulaires, T. 23, p. 150 de 24 de maio de 1964. Formato eletrônico.
IRMÃO LEON, citado por CHARLES-RAPHAËL, Circulaires, T. 23, p. 149-150 de 24 de maio de 1964. Formato eletrônico.
CHARLES-RAPHAËL, Circulaires, T. 23, p. 149 de 24 de mayo de 1964. Formato eletrônico.
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5.5 ALGUNS TRAÇOS DA PRESENÇA PEDAGÓGICA DO INSTITUTO
Percorrendo a curva do tempo que vai do XIII Capítulo Geral (1932) até a realização
do Concílio Vaticano II (1962), podemos coletar alguns traços que marcaram a presença
pedagógica dos educadores maristas.

5.5.1 Caracteristicas intelectuais da presença marista.
Do ponto de vista teórico, a escola livre e os Maristas, como parte dessa opção pedagogia, têm o mérito de haver mantido, em meio a grandes dificuldades e heroicos sacrifícios,
a ideia de “a primazia dos fins da educação”109 sobre outros meios ou objetivos, como poderiam ser os do sociologismo dos regimes totalitários.
A mentalidade criada sobre as novas metodologias e a nova escola oferece propostas
diversas e por vezes contraditórias. Para alguns que favorecem a nova pedagogia, fundamentada sobre o interesse das necessidades da criança, a finalidade da educação é o
desenvolvimento das faculdades individuais. Não se trata de adquirir conhecimentos
contidos num programa, mas de despertar a mente da criança para que seja mais ativa,
com o perigo de fomentar o individualismo; pelo contrário, a proposta da escola marista
estimula a “pessoa dinâmica” aberta à comunidade110.

5.5.2 Características religiosas da presença.
Um problema candente, nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, é o dos métodos relacionados ao Catecismo. Liderado pela Igreja da França, vive-se um forte movimento de revisão dos métodos catequéticos111.
Em realidade, uma situação muito frequente que os professores das escolas católicas
vão enfrentar é o abandono das práticas religiosas por parte de jovens que seguiram o
ensino do Catecismo. “Comprova-se que a ‘apostasia dos novos tempos’ se identifica com
uma crise que atinge todos os países do mundo, concerne a todas as formas de fé religiosa
e coincide com as revoluções políticas e industriais dos séculos XIX e XX”112.

109 Bulletin de l’Institut, T. 17 n. 125, p. 241, (1943-1947).
110 Bulletin de l’Institut, T. 17 n. 125, p. 238, (1943-1947).
111 Especialmente por meio das Jornadas Catequéticas de Lião, organizadas pela Direção do Ensino Religioso da Diocese de Lião, em março de 1947, com a ajuda
de especialistas em pedagogia: o cônego De Boyer, diretor do Centro Catequético Nacional, e o sacerdote Abad Barbey, de Friburgo (Suiça), discípulo de Dom Élie
Devaud. Os Maristas têm conhecimento desses avanços e participam no movimento. O Bulletin noticia uma jornada catequética em Arlon (Bélgica). Bulletin de
l’Institut, T. 17, n. 127, p. 505 (1947).
112 Bulletin de l’Institut, T. 17, n. 125, p. 233, (1943-1947).
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A maioria dos adolescentes e dos jovens, depois de sua primeira comunhão, abandonam os cursos de religião. Durante o período que vai dos
doze aos dezoito anos, seu afastamento de toda instrução religiosa é
devido ao fato de que não encontram um ensino que leve em conta as
condições particulares de sua psicologia. Por conseguinte, o problema
a resolver é o de encontrar o meio de adaptar o ensino das verdades
eternas da fé à psicologia do adolescente113.

Alguns pesquisadores atribuem a responsabilidade dessa deserção às circunstâncias
exteriores que ultrapassam as forças dos catequistas e dos educadores, tais como a indiferença da família ou suas lacunas a respeito da educação, as condições morais da vida dos
jovens trabalhadores, especialmente nas cidades, o ambiente materialista que respiram,
etc. Esses mesmos pesquisadores se perguntam, diante do angustiante problema que invade o coração do verdadeiro apóstolo da juventude, se os educadores cristãos não têm
também sua parcela nessa responsabilidade.
Os educadores das escolas maristas transmitem a formação religiosa aos alunos em
muitas de suas unidades incluindo-a nos programas escolares do currículo e com horários específicos. Essas matérias estão em contínua concorrência com as exigências das
outras disciplinas, com a tendência a suprimir o horário da formação religiosa em favor
das outras matérias. “Não faltam objeções: os estudos seriam prejudicados; não se teria
tempo para ver todo o programa; os alunos não estariam preparados para os exames; os
resultados anuais diminuiriam; está em jogo o prestígio da escola...”114. A aberração pode
ir tão longe que se chega a suprimir as aulas de religião porque outras matérias são mais
requisitadas115.
O Irmão Leonidas adverte:
Parece que certas Províncias poderiam fazer mais. Levados pela preocupação e também pela paixão dos estudos, pelo cuidado da formação científica e profissional, parecem descuidar um pouco da formação
apostólica. Ninguém duvida de que carecemos de educadores competentes. Claro que, se esses educadores não têm entusiasmo e espírito

113 IRMÃO SEBASTIANI, A. G. Bulletin de l’Institut, T. 21 n. 153, p. 21 (1954).
114 Bulletin de l’Institut, T. 19, n. 144, p. 542 (1951).
115 Bulletin de l’Institut, T. 19, n. 144, p. 543 (1951).

AMEstaún

71

Anexo 2CAPÍTULo 5

apostólico, serão educadores medíocres! Que a preocupação pela cultura nunca leve a esquecer a formação para o apololado116.

Um segundo meio de formação religiosa se realiza por meio das pias associações na
escola.
A Comissão Capitular do XIV Capítulo Geral para a formação intelectual e outros conhecimentos dos alunos menciona, entre outras, o Apostolado da Oração, a Cruzada Eucarística das crianças, a Congregação Mariana e a Ação Apostólica. A estrutura gerada
pelas pias associações tem o inconveniente de ser seletiva e dedicar-se a uma elite, muitas
vezes não é fiel aos processos de crescimento da fé dos alunos. A terceira estrutura de formação religiosa é a catequese nos bairros. São complementares desse tipo de atividades as
“atividades pós-escolares como as Associações de Antigos Alunos”117.

5.5.3 Características lúdicas e estéticas da presença.
A Comissão Capitular encarregada da formação religiosa e intelectual (1932) “menciona um aspecto um tanto descuidado em nossas casas: é a verdadeira civilidade cristã, a
formação nas boas maneiras que devem ser cultivadas com cuidado em nossos alunos.
Este aspecto, que em parte é só exterior, contribui para estabelecer a reputação de uma
casa de educação. O Capítulo achou por bem insistir nesse aspecto da formação, que torna
agradável a companhia com nossos semelhantes, facilita as relações, ajuda a assegurar o
êxito nos negócios, abre o caminho para a boa consideração nas administrações e é, sobretudo, uma garantia de êxito no apostolado”118. Excelententes pinceladas para melhorar as
atitudes e o comportamento dos educadores.
Os membros do Capítulo são unânimes em reconhecer a necessidade de dar aos alunos
noções de higiene e de educação física que, facilitando o desenvolvimento harmonioso do
corpo e o funcionamento normal de seus órgãos, pemite à alma alcançar mais facilmente
sua finalidade.
Os esportes entram nesse ponto. Se contribuem com o desenvolvimento físico das
crianças e dos jovens, nunca devem ser um obstáculo à formação intelectual e religiosa. É
prudente estar atentos em relação aos excessos e aos perigos de certos jogos ou esportes.
Não se deveria vacilar, se for o caso, em estabelecer limites ou mesmo suprimi-los quando

116 LEONIDAS, Circulaires, T. 22, p. 648.
117 LEONIDAS, Circulaires, T. 22, p. 524.
118 DIOGENES, Circulaires, T. 16, p. 728, 5 de agosto de 1932.
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prejudiciais à disciplina, à piedade ou ao bom andamento dos estudos que devem reinar
em todo estabelecimento religioso de educação”119.

5.5.4 Caractarísticas sociais da presença.
Uma característica da pedagogia marista foi o grande esforço despendido em favor das
famílias com poucos recursos.
A Comissão Capitular (1932), encarregada de estudar as diversas modalidades de ensino que se praticam no Instituto, chamou a atenção do
Capítulo sobre o movimento operário atual, cuja concentração populacional quase toda industrial, segue com tristeza e ansiedade a crise da
grande indústria e a miséria que dela decorre para tantas famílias que
dependem de um salário diário para sobreviver. Em sua reflexão, comprova que os ricos e as classes dirigentes não fizeram seus deveres em
relação ao operário, e se pergunta se a Congregação, em uma ou outra
Província, não poderia dedicar-se mais ainda à educação das classes
pobres. Os dados estatísticos do Instituto permitem responder que a
classe pobre absorve a maior parte da atividade dos Irmãos dedicados
à educação, apesar do desenvolvimento dos grandes estabelecimentos de educação secundária, principalmente fora da Europa. O Capítulo
sentiu-se feliz de comprovar que também nesses importantes colégios
não se descurou a atenção aos pobres”120.

“Em muitas províncias, ao lado de colégios importantes cuja clientela pode pagar os
serviços educativos, colocou-se em prática o apostólico pensamento de ajudar as famílias
menos favorecidas abrindo aulas gratuitas”121. Junto dos grandes colégios com alunos pagantes, criam-se colégios semigratuitos para a população com poucos recursos; o déficit é
coberto pelas economias dos grandes colégios. Essa presença marista grangeou a simpatia da população”122.

119
120
121
122

DIOGENES, Circulaires, T. 16, p. 728, 5 de agosto de 1932.
DIOGENES, Circulaires, T. 16, p. 728, 5 de agosto de 1932.
LEONIDAS, Circulaires, T. 19, p. 503, circular de 8 de dezembro de 1946.
“Por outro lado, os dados estatísticos indicam que há, nas quatro Províncias, um total de 4.082 alunos gratuitos, seja nas escolas destinadas a eles, seja como
bolsistas nos colégios. Em algumas cidades, ao lado do colégio, há uma escola gratuita ou com pagamento reduzido e ao alcance das famílias de condição
media. É o caso de Bilbao, Burgos, Córdoba, Gerona, Lérida, Logroño e Mataró. Não é exagerado afirmar que ali, como em diversas cidades de outras Províncias
do Instituto, essas escolas granjearam aos Irmãos tamanha simpatia cuja dimensão não teriam alcançado se não tivessem pensado nos pobres”.
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A catequese no subúrbio vem dar resposta à sensibilidade dos Irmãos que se encontram nesses “grandes colégios”; nesse momento surge o “apostolado da catequese”123 no
qual se integram os alunos maiores.

123 “A Circular de 24 de maio de 1949 relembrou aos Irmãos dois estatutos capitulares de 1946 sobre o apostolado em favor de obras para as crianças pobres. As
linhas que seguem pretendem sublinhar um aspecto interessante desse apostolado: a obra dos catecismos dos arrabaldes, sob a direção de nossos Irmãos,
realizada por alunos maiores e por antigos alunos de nossos colégios” Bulletin de l’Institut, T. 18, n. 136, p. 507 (1949).
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CAPÍTULo 6
6. CONSEQUENCIAS DA MODERNIZAÇÃO
DA PEDAGOGIA
6.1 PARA A PRESENÇA DOS EDUCADORES.
6.1.1 COMPLEXIDADE DE TRABALHOS
A Comissão Capitular do XIV Capítulo Geral (1946) sobre “pedidos e desederatas” é a
que expõe claramente os indicadores da sobrecarga de trabalho que recaiu sobre os ombros dos Irmãos com o aumento dos alunos, a adoção de novas estruturas educativas ou
das atividades extraclasse que se acrescentam aos horários de aula: “A sobrecarga de trabalho de alguns Irmãos é avaliada como ‘um real perigo’ para a vida religiosa e se manifesta o desejo de que se tomem medidas cabíveis”124.
Por seu lado, a Comissão Capitular do XIV Capítulo Geral (1946) para a formação intelectual dos alunos e outras formas de aprendizagem, no que se refere às escolas ou cursos
ministrados na parte da tarde, faz a observação: “ainda que sua utilidade seja grande, eles
também aumentam o trabalho de nossos Irmãos e transtornam a vida religiosa”125. Dali, o
desejo expresso pelo XIV Capítulo Geral de que “sejam tomadas medidas práticas, em todas as partes, para regularizar e melhorar o trabalho, seja pela modificação dos horários,
seja pelo aumento de pessoal, sendo possível, ou ainda, nas séries superiores, exigindo
mais trabalho individual dos alunos (estudos dirigidos)126.

6.1.2 COLABORAÇÃO DE AUXILIARES. A ABERTURA AO LAICATO
Concretamente, uma das medidas comentadas pelo XIV Capítulo Geral começava a ser
uma prática habitual no Instituto. De fato, verifica-se que nesse período a presença dos
leigos, como colaboradores dos Irmãos nas escolas, vai-se incrementando consideravelmente. Inicia-se a passagem da ‘escola dos Irmãos’, dirigida e atendida majoritariamente
por Irmãos Maristas, para a ‘escola marista’ ou ‘colégio marista’ onde a presença dos Irmãos é muito reduzida no aspecto numérico.

124 LEONIDAS, Circulaires, T. 22, p. 531, em 8 de dezembro de 1946. Relatório do 14º Capítulo Geral.
125 LEONIDAS, Circulaires, T. 22, p. 517, em 8 de dezembro de 1946. Relatório do 14º Capítulo Geral.
126 LEONIDAS, Circulaires, T. 22, p. 531, em 8 de dezembro de 1946. Relatório do 14º Capítulo Geral.
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ESTATÍSTICA DO INSTITUTO
Ano

Professos 127

Formandos

Total geral

1958

8.974

6.257

15.231

1959

9.153

6.494

15.647

1960

9.227

6.743

15.974

1961

9.418

7315

16.733

1962

9.488

7.389

16.877

Civis

15.724

Casas

Alunos

768

287.744

782

306.009

794

311207

813

323.129

1963

9.606

7.514

17.120

824

339.444

1964

9.721

7.336

17.057

826

352.401

1965

9.752

7.157

16.909

828

363.080

1966

9.704

6.633

16.387

832

375.602

1967

9.621

6.402

16.023

845

395.583

1968

9.353

5.871

15.765

845

412.530

1969

9.052

5.688

14.940

857

431.134

1970

8.552

5.698

14.250

874

455.036

1971

8.525

5.504

14.029

864

439.193

1972

7.966

4.703

12.669

858

1973

7.740

4.763

12.503

858

1974

7.583

4.107

11.690

887

1975

7.329

3.636

10.965

863

1976

7.225

3.508

10.837

870

455.460

O desejo dos Irmãos de que se introduzam ‘colaboradores’ ou ‘professores auxiliares’ se
consolidará gradativamente no Instituto. A presença dos colaboradores introduz mudanças
estruturais muito importantes no sistema educativo praticado pelos Irmãos Maristas. Os
professores auxiliares, aos poucos, ocuparão os cargos de trabalho nos colégios e nas escolas como colaboradores, mas também em funções de responsabilidade e cargos de direção.
O Irmão Charles Raphaël, em sua circular de 8 de dezembro de 1961, afirma que “as
grandes transformações nas estruturas sociais e políticas, que provocaram uma nova organização escolar e apostólica, exigem de nós uma preparação melhor para a nossa missão”
e por conseguinte uma presença com características sempre renovadas ou melhoradas.

127 1958 Archives des Frères Maristes; 1959-1961 em Circulaires, T. 22. 1962-1966, em Circulaires, T. 23; 1967-1969 em Circulaires, T. 25 - 1; 1970 em Circulaires, T.
25 - 3; 1971 em Circulaires, T. 25 - 4; 1972, em Circulaires, T. 25 - 5; 1973, em Circulaires T. 25; 1974, em Circulaires, T. 26; 1975 Bulletin de l’Institut, T. 30, p. 218;
1976, em FMS n. 27.

76

CONSEQUENCIAS DA MODERNIZAÇÃO DA PEDAGOGIA

CAP

Analisando as estatísticas gerais do Instituto de 1958 a 2005, quando o número de Irmãos começou a diminuir, percebe-se que o número de casas se mantém e o número de
alunos aumenta.
Nossas estatísticas anuais nos revelam que, em quase todas as partes,
o número de nossos alunos cresce mais rapidamente do que o número
de Irmãos; ao mesmo tempo, as crescentes exigências de qualidade de
nossa educação requerem maior número de pessoas”128. “Na maioria
de nossas Províncias, número de professores leigos aumenta rapidamente em nossas escolas. Sua presença é necessária se a gente quer
caminhar ao ritmo do crescimento da população escolar, ou simplesmente para poder manter certas escolas129.

O fenômeno atinge também as comunidades em que antes muitos serviços eram realizados por Irmãos e agora por leigos. A abertura das escolas e dos colégios maristas às
novas estruturas escolares e às suas exigências suscita algumas dificuldades à própria
instituição130. Apesar de todas essas limitações, para o Irmão Charles Raphaël, a presença
dos leigos será “bem-vinda”:

“Um inconveniente das obras, que não estão em consonância com as
pessoas de uma Província, é a vinculação com um grande número de
128 CHARLES RAPHAËL Circulaires, T. 23, p. 391, 1 de maio de 1966.
129 CHARLES RAPHAËL Circulaires, T. 23, p. 74, 8 diciembre 1963.
130 “Nossos Irmãos da Província da Grã-Bretenha e da Irlanda, nos três países Inglaterra, Escócia e Irlanda, dirigem escolas de ensino fundamental e de ensino
médio. Devido à divergência dos títulos que são exigidos dos professores em cada país, constata-se que há grande dificuldade em nossos centros de formação
para preparar os candidatos; essas dificuldades exigem uma solução da parte do Irmão Provincial.
Além das dificuldades que vêm da divergência e da extensão das matérias dos diplomas ou títulos, há necessidade de preparação para tratar com as autoridades
ou comitês de educação na localidade controlada por essas autoridades que cobram, frequentemente, condições especiais e locais, exigindo mais títulos do
que os considerados suficientes pelas regras do governo do país.
Nessa Província, quando há necessidade de troca de um Irmão de uma escola para outra, sobretudo no caso em que o Irmão seja Diretor de uma de nossas
escolas, deve-se ter muito cuidado a fim de que os Irmãos não percam a escola. Por isso, acontece frequentemente que um Irmão é mantido como Diretor de
uma escola, por receio de se criar dificuldades com a autoridade local de educação que pode nomear um leigo como Diretor no lugar do Irmão que se quer mudar.
Quando se deve preencher uma vaga de uma escola, sobretudo se for para o cargo de direção ou para uma função importante, o Irmão que se apresenta como
candidato a preencher a vaga deve manifestar claramente, pelos títulos e declarações, evidente experiência com professores leigos. Se pretende conseguir o
cargo e ganhar, deve estar tão qualificado ou mais do que os outros pretendentes.
Por conseguinte, é preciso que nossos Irmãos estejam tão bem preparados e munidos de diplomas como os professores do país em geral, e especialmente na
Escócia, onde os títulos exigidos nas escolas secundárias são de nível bastante exigente, e onde o título mais baixo requerido para prestar serviços numa escola
primária é um grau universitário com um ano a mais de Escola Normal.
Os edifícios escolares, onde nossos Irmãos trabalham, pertencem em sua maioria à autoridade local de educação, que nomeia professores católicos para
as escolas católicas, protestantes para as outras escolas: e é esta autoridade que paga os salários dos professores e que mantém o edifício com todas as
contribuições.
Desse modo, os Irmãos são empregados dessa autoridade, sujeitos às normas, da mesma forma que os outros profissionais nomeados para esse serviço das
escolas, e pagos como os outros professores pela autoridade local”. Bulletin de l’Institut, T. 19, n. 137, p. 39 e 40. (1950).
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professores civis. Em geral, estamos contentes de poder contar com
sua ajuda. Sem eles, muitas de nossas escolas teriam desaparecido há
tempo. É cada vez mais frequente chamá-los a colaborar. Porém, deve-se manter uma justa medida, uma medida que varia de acordo com as
condições em que funcionam as diversas escolas. Em certos lugares, os
inconvenientes de um número grande de pessoal civil aparecem claramente: as comunidades não dispõem de recursos suficientes; as obrigações especiais, em grande parte, recaem sobre os Irmãos, sobretudo
nos grandes internatos; muitos Irmãos se veem obrigados a ocupar
empregos nos quais as possibilidades apostólicas são muito reduzidas;
os contatos muito frequentes com os civis podem prejudicar a vivência
religiosa da comunidade; a unidade nas metas nem sempre é suficiente
num corpo docente constituído dessa forma, sem que ninguém tenha
má vontade”131.

“Com frequência, esses não são apenas colaboradores dos Irmãos, mas seus amigos e
seu apoio. Deve-se reconhecer isso. Porém, na constituição do corpo docente e na distribuição dos encargos é importante não perder de vista a via do justo equilíbrio”132.
E insiste na necessidade de “pessoal religioso indispensável para que nossas escolas
sejam efetivamente ‘cristãs’ e suficientemente ‘maristas”133. Como consequência da formidável multiplicação das escolas no mundo, as de nome e de inspiração cristãs são proporcionalmente menos numerosas do que antes, e o Irmãos são apenas uma pequena fração
do imenso exército de docentes. Deste fato pode resultar outra consequência indesejável:
“Quando a função dos Irmãos no andar da escola é opaca, será muito difícil promover
vocações para nossa família. Os alunos e pais não chegam a comprender e a estimar a vida
do Irmão educador. Com efeito, essa vida aparece mais sob o aspecto apostólico do que sob
o caráter estritamente religioso”134.

6.1.3 AS ASSOCIAÇÕES DE PAIS
Outra novidade que é introduzida nas práticas educativas é a criação e a multiplicação
das associações de pais de alunos. Em todas as partes, sente-se a urgente necessidade de

131
132
133
134

CHARLES RAPHAËL Circulaires, T. 23, p. 95, 8 diciembre 1963.
CHARLES RAPHAËL Circulaires, T. 23, p. 96, 8 diciembre 1963.
CHARLES RAPHAËL Circulaires, T. 23, p. 287, 1 mayo 1965.
CHARLES RAPHAËL Circulaires, T. 23, p. 95, 8 diciembre 1963.
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aproximar os pais à escola, interessá-los nos múltiplos e diários problemas que a educação e a instrução da juventude apresentam. Porém, muitos professores creem que os pais
se intrometem onde não devem. Outro grupo, o mais numeroso, se pergunta como proceder para criar e manter esse tipo de associações135.

6.1.4 AS NOVAS SITUAÇÕES PEDAGÓGICAS.
As novas presenças dos leigos nas obras escolares maristas deixarão claras várias situações pedagógicas: A complexidade do ensino exige especializações para ministrar as
matérias. Também se levanta a dificuldade de os colaboradores se adaptarem à metodologia marista e a seu modo de educar.
A preparação dos leigos, muitos dos quais vêm muito bem preparados, deixa em evidência algumas carências na formação dos Irmãos. O aumento do número de leigos exigidos pela complexidade do sistema eductivo, bem como a diminuição de vocações, vai deslocando a presença de Irmãos nas obras educativas. Com o perigo, dirá o Irmão Charles
Raphaël, de que uma obra educativa não seja “suficientemente marista”136.
A reflexão da “Comissão de Pedidos e Recomendações” do XIV Capítulo Geral se complementa com a “Comissão de Formação Acadêmica dos Alunos e de Ensinos Diversos”,
que também se interessa pela presença dos Leigos na escola marista137. A Comissão capitular da formação acadêmica dos alunos refletiu sobre “o recrutamento de educadores
cristãos entre nossos antigos alunos”. Para nós, há um duplo campo de ação: descobrir
vocações para a educação na vida religiosa, entre os quais, a partir da idade de 12 anos,
estão nos juvenatos, ou então em outros que se sintam atraídos para a educação. Tanto
um como outro devem interessar-nos vivamente; muitos antigos alunos chegaram a ser
professores auxiliares em muitos de nossos estabelecimentos138.
Esta é a primeira vez que um Capítulo Geral leva em consideração a presença de leigos nas obras maristas. Embora se deva também deixar registrado que a “Comissão de
Pedidos e Recomendações”, no tema número cinco, que lhe coube estudar, “apoia vários
votos que pedem que os professores auxiliares se mantenham o mais possível separados
da comunidade, especialmente no refeitório, nas salas de estudos e de recreação”, pois fica
difícil aos Irmãos a vida de comunidade quando há estranhos no meio deles139.

135
136
137
138
139

ELIE-VICTOR (Bélgica). Bulletin de l’Institut, T. 22, n. 168, p. 541 (1957).
CHARLES RAPHAËL Circulaires, T. 23, p. 287, 1 mayo 1965.
LEÔNIDAS, Circulaires T. 19, p. 516 y 527 8 diciembre de 1946.
LEÔNIDAS, Circulaires T. 19, p. 520 8 diciembre de 1946.
LEÔNIDAS, Circulaires T. 19, p. 528 8 diciembre de 1946.
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6.1.5 A FAMÍLIA MARISTA E OS LEIGOS E LEIGAS MARISTAS.
A partir da beatificação de Marcelino Champagnat (1955), a presença educativa marista
adquiriu uma aceitação cada vez mais significativa. A grande participação de leigos, em
nível mundial, em colégios ou escolas maristas, suscitou nos Irmãos uma reflexão para
partilhar a missão com os leigos, que culminou com a I Assembléia Internacional da Missão, celebrada em setembro de 2007, em Mendes (RJ - Brasil). Foi um longo caminho de
discernimento.
O Concílio Vaticano II foi o evento histórico mais significativo do século XX que marcou a vocação do Leigo. O Leigo Marista, em sintonia com a abertura ao Espírito que a
Igreja vive, vai descobrindo que, por ser Igreja, faz parte de uma “comunidade de comunidades” ou “povo de Deus” em torno a uma mesa à qual todos estão convidados a participar
na mesma dignidade. O Leigo Marista sente-se membro de “uma Igreja de comunhão”.
Entre os maristas, primeiramente a beatificação e depois a canonização de Marcelino
Champagnat, evidenciou-se que o carisma, recebido por meio de sua vida e de sua obra,
era um dom para toda a Igreja. Graças a esse dom partilhado, podemos sentar-nos em
torno da mesma mesa para partilhar a fé e a missão educativa. O carisma se manifesta nos
maristas por meio dos traços peculiares com os quais vivemos o Evangelho: amor a Maria,
simplicidade, humildade, modéstia, amor ao trabalho e espírito de família.
Esta maneira de entender o carisma supôs uma fundamental mudança de mentalidade, porque antes do Concílio entendia-se que o carisma era propriedade dos Irmãos religiosos, que o haviam recebido de forma exclusiva, e esses, por sua vez, o partilhavam com
os que tinham ao seu redor. Na atualidade, percebemos que o carisma é o centro da família
que reúne os Irmãos, os Leigos e Leigas maristas, as Irmãzinhas maristas e todas as pessoas que se sentem atraídas pelo modo de viver suscitado por Champagnat. Todos podem
receber igualmente esse dom, porém, cada qual o encarna na opção de vida à qual se sente
chamado: como religioso, como leigo, como leiga, como sacerdote... Na Igreja-Comunhão
todos somos chamados à santidade, ou seja, todos somos chamados (vocação) a ser o que
somos em plenitude.
A presença marista através dos Leigos se qualifica com matizes especiais. O carisma
institucional irradiado com simplicidade e agrado, por meio do testemunho e vivência
comunitária dos Irmãos, oferece aos jovens um estilo peculiar de vida e convoca os Leigos
a promoverem uma vida familiar e uma educação cristã da juventude segundo o modelo
da Família de Nazaré. Em tal situação, incluem-se as pessoas que, por se encontrarem em
ambiente fortemente impregnado de espírito marista, se sentem à vontade e sintonizam
afetivamente com esse modo marista de ser, de sentir e de agir, participando com gosto
de realizações animadas pelos Maristas. Essa primeira sintonia afetiva de quem se sente
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atraído pelo ser, sentir e agir marista está chamada a percorrer um processo de maturação
até a plena vinculação com a Instituição. Esse processo é uma gestação espiritual que se
traduz em compromissos de vida a serviço da missão.
Logo depois do Concílio, concretizou-se uma primeira proposta, pouco definida, sob
o nome de “grande família marista”. A primeira vez que se utiliza essa expressão “grande
família marista” num documento oficial do Instituto é em 1965, feita pelo Irmão Charles
Raphaël.140 Nesse documento, ainda tem um sentido muito impreciso e engloba muitas
pessoas que se sentem vinculadas mais pela denominação e pela obra dos maristas do
que por um vínculo interior ao carisma e à missão141. Na reunião do XVI Capítulo Geral,
em 1967, entre os capitulares trocaram-se as primeiras intuições sobre a participação do
laicato no carisma marista, através da “família marista”; porém, o tema não foi estudado
na aula capitular e não se chegou à concretização142.
No Congresso Mundial de Antigos Alunos Maristas, realizado em Lião, de 4 a 7 de julho de 1974, foi objeto de estudo a palestra “A Família Marista e sua projeção na educação da
juventude”. Poder-se-ia resumir, desse modo, o que foi exposto nessa palestra: Diante das
“dificuldades do ensino” consideradas em “nível mundial”, apresenta-se a necessidade
de “um estudo sobre as formas de participação e assunção de responsabilidades”, “para
incorporar os leigos, particularmente os Antigos Alunos, nos quadros organizacionais do
Instituto, nos campos que concernem à educação cristã da juventude”, de tal modo que
“todos possamos chegar efetivamente a ser e a sentir-nos membros da Família Marista
e o direito de a ela pertencer”143. Desejamos que os “professores Leigos que participam

140 CHARLES RAPHAËL Circulaires, T. 23, p. 332, 1 diciembre 1965.
141 “Os pais e familiares dos Irmãos, os seminaristas e suas famílias, os afiliados ao Instituto; os Antigos Alunos, os atuais alunos, seus pais, amigos e os
simpatizantes da Instituição; os que participam diretamente em obras institucionais, como professores e colaboradores; os que um dia partenceram à
Congregação como Irmãozinhos professos ou como seminaristas, e todos os que, por haverem estado em relação com os Irmãos ou suas obras, receberam
alguma ‘irradiação’ do carisma de Marcelino são campo propício para o cultivo da Família Marista”. MARTÍNEZ ESTAÚN, A., Virgilio León, marista rebelde, Lleida
1992, p. 1389.
142 Da primeira sessão capitular do XIV Capítulo Geral, o Irmão Virgilio León, Provincial da Catalunha, chegou à conclusão de que “somos uma grande família”. E
raciocinava assim: “Há pouco tempo, foi a Família Cristã que, por iniciativa do Espírito Santo, se reuniu para celebrar o Concílio. A Igreja se define como a grande
família cristã... E isso foi também nosso Capítulo Geral; um concílio e miniatura da grande Família Marista. Uma meditação em comum para assimilar a doutrina
da Igreja. E, à luz de seus ensinamentos, sentimos avivar-se nossa consciência de que somos Família. Somos a grande Família Marista. E é por isso que, nessa
grande assembleia de 155 capitulares, falando em espanhol ou francês, em alemão ou inglês, em italiano ou português, todos nos sentíamos irmãos, filhos da
mesma Mãe Congregação.
Provenientes da Europa ou Oceania, brancos, negros e amarelos: de povos aristocratas e de povos subdesenvolvidos, mas todos nos amávamos como irmãos
em Cristo e Champagnat; e quando buscamos a fórmula para definir nossa Congregação e assentá-la sobre fundamento régio, não encontramos outro que a
de considerar-nos como a GRANDE FAMÍLIA MARISTA porque tivemos presente o desejo que nosso Fundador nos deixou em seu Testamento. Que se possa dizer
realmente com toda a verdade: VEDE COMO SE AMAM!
Irmãos que se alimentam com o único pão espiritual que a TODOS sacia e torna felizes na casa da Virgem. O pão do AMOR, o pão da CARIDADE, que se reparte
entre todos por meio da oração. E tanto mais se multiplica quando mais o repartimos, alcançando pequenos e grandes.
Porque neste “todos” nos encontramos os Irmãos idosos e os Irmãos jovens da casa, seus e nossos familiares, nossos alunos e antigos alunos e as famílias de
uns e de outros”. Irmão Virgilio León, Provincial. MARTÍNEZ ESTAÚN, A., Virgilio León, marista rebelde, Lleida 1992, p. 561.
143 “Essas ideias são nossas e respondemos por elas, nasceram de nossa íntima convicção marista e da leitura e reflexão dos textos conciliares, das Encíclicas e
Cartas Pastorais dos Papas João e Paulo e do pensamento de nosso São Marcelino e, especialmente, dos documentos fundamentais da Congregação dos Irmãos
Maristas, elaborados no último Capítulo Geral .
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dos princípios específicos do espírito marista e de sua pedagogia educacional” e todos
“aqueles que, sentindo-se enriquecidos pelo carisma do Fundador”, possam “se integrar
em uma atuação pastoral e na vivência do carisma do Instituto, em distintos níveis e conforme condições pessoais, a todos os que, religiosos ou leigos, que se sentindo atraídos pelo espírito de Champagnat e pelo ideal apostólico de nosso Bem-aventurado Marcelino, se entregaram
ao serviço da adolescência e da juventude”. “À luz dessa mística devem nascer relações novas entre todos os membros”. Esta Família deve extender-se e expandir-se, basicamente,
através da “integração dos leigos”. Por isso os participantes desse Congresso “solicitam da
Hierarquia Marista” que “se estude a forma de realizar um serviço à Sociedade e à Igreja,
dentro de uma estrutura de Apostolado laical”.
O Irmão Gabriel Michel, que participou do Congresso escrevia:
“Este documento, apresentado pela Federação Espanhola de Antigos
Alunos, oferecia algumas dificuldades de interpretação e suscitou
diversas reações. Entretanto, com alguns retoques, resultou ser um
documento muito sério, que será submetido a estudos de todas as
Federações”144.

Um ano e meio mais tarde, em Badalona, realizou-se um Encontro Europeu de Antigos
Alunos para estudar “as dificuldades de interpretação” surgidas em Lião. Nesse encontro,
entre outras coisas, pede-se “que o Capítulo Geral tome consciência do trabalho” realizado pelo Congresso de Lião e “que se estude a maneira de vincular efetivamente cada vez
mais os leigos ao Instituto”145.
Esta solicitação chegou à sala capitular encaminhada pelo Presidente da União Mundial dos Antigos Alunos Maristas, Sr. A. T. Rahilly.
O Capítulo Geral (1976) foi informado e estudou, em sua sessão plenária do dia 29 de
outubro, tanto os trabalhos da comissão quanto as conclusões que por ela foram elaboradas e, por meio do Irmão Basilio, Superior Geral, enviou “a seus Antigos Alunos” uma
mensagem “de satisfação e de renovado ânimo” em que manifesta “o interesse com que
recebeu e estudou seus documentos, e expressou sua alta consideração pelos sentimentos
que eles supõem”.
A respeito da Família Marista, o Capítulo afirma que “não só lhe parece interessante e sugestiva, mas muito desejável”. E reconhece também a necessidade de “aprofundar
144 MARTÍNEZ ESTAÚN A., Virgilio León, marista rebelde, Lleida, 1992, p. 855.
145 MARTÍNEZ ESTAÚN A., Virgilio León, marista rebelde, Lleida 1992, p. 883.
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mutuamente os objetivos comuns” a fim de alcançar uma “aproximação espiritual mais
intensa”. Para isso “incentiva cada Federação e cada Associação a prosseguirem na busca
de experiências e realizações concretas, por simples que pareçam, sempre que permitam
aprofundar melhor o conteúdo da mística e da espiritualidade que os membros leigos
mais comprometidos na Família Marista viverão em seus respectivos grupos”.
A extensa reflexão sobre a “família marista” desembocou no Movimento Champagnat
da Família Marista reconhecido oficialmente como um prolongamento do Instituto, pelas Constituições de 1985146, aprovadas pelo XVIII Capítulo Geral. Quem tornou público o
Movimento Champagnat da Família Marista foi o Irmão Charles Howard em sua circular
de 15 de outubro de 1991, dirigida, pela primeira vez, aos “amigos” e não aos “Irmãos”147.
No final da circular, como anexo, incluiu o “projeto de vida” para as fraternidades. No XIX
Capítulo Geral de 1993 estiveram presentes, na sala capitular, alguns leigos na qualidade
de convidados.
A Iª Assembléia Internacional da Missão, em Mendes, Brasil, é a primeira instância
oficial em que leigos e Irmãos participaram em igualdade de condições e juntos descobriram que Irmãos e Leigos são “maristas de Champagnat”.
Atualmente os Leigos têm, no Instituto, uma presença coordenada a partir do Secretariado Ampliado para os Leigos148.

146 Esse é o texto atual, com as emendas introduzidas no Capítulo Geral de 2009: 164.4. O Movimento Champagnat da Família Marista, uma extensão de nosso
Instituto, é um movimento que reúne pessoas que desejam partilhar mais plenamente a espiritualidade e o sentido da missão, herdados de Marcelino
Champagnat. Nesse movimento - filiados, jovens, pais, colaboradores, antigos alunos, amigos - aprofundam o espírito de nosso Fundador para dele viverem e
difundi-lo. O Instituto anima e coordena as atividades do movimento, criando estruturas apropriadas.
147 HOWARD Ch., Circulaires, T. 29, n. 7, pp. 356-428.
148 Ver sua organização e atividades em http://www.champagnat.org/000.php?p=1
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7. IDENTIDADADE DO EDUCADOR
MARISTA: IRMÃO
7.1 A PRESENÇA DO EDUCADOR MARISTA A PARTIR DO CONCÍLIO VATICANO II
A Comissão Capitular do XIV Capítulo Geral (1946) para a formação dos alunos confirma os votos expressos pelo Capítulo Geral de 1932, relativos à missão do Irmão educador, tal como são definidos nos livros e tradições do Instituto: Regras Comuns, (3ª parte,
cap. IV, V e VI); “Guide des Écoles”, (1ª parte, cap. VII). Este gesto de confirmação tem
um sentido de continuidade institucional no modo de apresentar-se diante da sociedade:
religioso educador.
Como expressão de uma corrente de não identificação ou de crise de identidade que
começa a surgir, não só dentro do Instituto Marista, mas em todas as instituições de ensino, tanto masculinas quanto femininas, a Comissão Capitular do XIV Capítulo Geral,
que considera os “pedidos e perguntas”, reunida em 1946, confere que certo número de
notas enviadas por Irmãos propunha que se admitisse “ao sacerdócio certa quantidade
de Irmãos” com a finalidade de atender “à direção espiritual dos outros Irmãos e dos alunos”. A Comissão remete-se ao artigo 11 das Constituições que proíbe aspirar ao sacerdócio dentro do Instituto. Foi uma solução legal. A segunda alternativa consistia em alterar
as Constituições, que é uma das atribuições do Capítulo Geral, mas que não se efetuou. No
fundo dessa discussão está um problema de identidade institucional: instituição laical ou
instituição clerical. Entra em debate um dos traços mais caraterísticos da presença marista no campo educacional.
Há gente que não valoriza a vocação dos leigos consagrados, considerando-os: “aqueles que admitem como útil uma educação cristã na escola, mas avaliam que a qualidade de
religioso pouco ou nada acrescenta ao valor de um educador cristão. Entre um Irmão e um
Leigo piedoso, casado ou não, a diferença seria mínima”149.
Entre aqueles que se posicionam diante da proposta, produz-se um leque de opções que
vai desde a promoção de posição social até os que a consideram como traço de identidade.
“Uma vocação de Irmão não é uma vocação sacerdotal abortada, mas
um chamado concreto a uma renúncia total para uma consagração

149 Bulletin de l’Institut, T. 20, n. 149, p. 330 (1953 ) Claude Roffat, en La Croix de Paris, 14 de novembro de 1952.

AMEstaún

85

Anexo 2CAPÍTULo 7

total a um apostolado especializado, o apostolado da educação, que o
Pontificado contemporâneo coloca em primeiro lugar entre as obras de
apostolado”150.

Nessa época, sobretudo nos dias em que se realiza o Concílio Vaticano II, produz-se
muita literatura sobre a vocação do Irmão Educador151.
Entre os diversos Institutos religiosos, os Irmãos docentes ocupam um
lugar particular. Sua forma de vida religiosa é muito específica. Mesmo
que sua origem, para alguns deles, remonte a vários séculos, nem por
isso deixam de responder a uma necessidade muito atual. No entanto,
pode-se perguntar se sua vocação específica é sempre exatamente
compreendida. Para muitos são os fundamentos da educação livre. Porém, estão seguros de que aquilo que certos cristãos esperam dessa
educação esteja sempre em harmonia com o que esses homens pensaram ao dedicar-se inteiramente na vida religiosa e em comunhão
com o que os Fundadores queriam ao fundá-los? Uma reflexão sobre a
vocação específica dos Irmãos docentes aparece vinculada necessariamente a uma reflexão sobre o verdadeiro sentido da educação cristã152.
Os Irmãos docentes dão aula na educação fundamental, no ensino médio e na educação técnica. O bom andamento de seus estabelecimentos, o espírito de trabalho que geralmente os caracteriza, os sucessos
escolares que alcançam, a continuidade de seus métodos unidos a sua
preocupação constante de atualização, a fidelidade proverbial do antigo aluno, tudo isso há muito tempo os marcou como profissionais da
pedagogia153.

Parte do concerto de vozes favoráveis à vocação laical do Irmão que se escuta nesses
momentos é a reflexão do Irmão Charles Raphaël sobre a estima da vocação do Irmão, em
sua circular de 1˚ de maio de 1965154. “Somos conscientes da grandeza, da nobreza dessa

150 Idem, p. 330 (1953).
151 Os Irmãos docentes a serviço da Igreja, Bulletin de l’Institut, T. 24, n. 177, p. 16 (1960). Alguns esclarecimentos sobre a vocação de Irmão Educador, Bulletin de
l’Institut, T. 24, n. 178, p. 97 (1960); Irmãos Educadores, artigo de La Croix, Bulletin de l’Institut, T. 20, n. 149, p. 329 (1953).
152 Bulletin de l’Institut, T. 24, n. 177, p. 16 (1960).
153 SAUVAGE, M., fsc, Bulletin de l’Institut, T. 24, n. 177, p. 16-23, (1960).
154 CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 252-253.
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missão de educadores religiosos? Pode-se afirmar que nós, Irmãos Maristas do século XX,
estimamos nossa vocação como nossos Irmãos do passado? Em resposta a essas graves
perguntas, parece que “se podem distinguir três grupos de Irmãos: os entusiastas de sua
vocação, os insatisfeitos e os desanimados”155. “É um fato brutal e doloroso que todos os
Institutos religiosos reconhecem em graus distintos, há certo tempo. Alguns membros da
família se retiram; parecia que estavam em seu lugar, se haviam dedicado voluntariamente à sua família, haviam amado seu lar e não lamentam sua saída. Outros ficam, porém
se nota que não são felizes e não colaboram em tornar felizes aqueles que os rodeiam”156.
“Perseverança resignada, sem vigor e sem alegria”157. “Esse tipo de fidelidade não edifica os que são testemunhas da vocação, não agrada a ninguém e não atrai as almas”158 e
“desfigura o rosto do Instituto a nossos próprios olhos como aos olhos daqueles que nos
vêem”159. “Esta situação provoca, da parte dos que nos rodeiam, juízos pouco favoráveis a
nosso ideal religioso”160. O Irmão Charles Raphaël propõe como resposta “a fidelidade ao
Instituto tal como foi pensado e desejado por Champagnat” e a “adequação ao ambiente
em contínua mudança”161. As adequações são uma forma de fidelidade”162.
Esse debate alcançará seu momento culminante com a introdução, pelos padres conciliares participantes das sessões do Concílio Vaticano II, de uma frase no documento Perfectae Charitatis, em que se afirma que “nada obsta a que nas congregações de Irmãos,
embora se conserve estável sua índole leiga, por disposição do Capítulo Geral, sejam alguns membros promovidos às ordens sagradas para se proverem as necessidades do ministério sacerdotal nas próprias casas”163.
A possibilidade de introduzir constitucionalmente o sacerdócio no Instituto foi estudada abertamente no XVI Capítulo Geral, em 1968. Ficou aberta por falta de consenso.
Voltou-se a estudar o mesmo tema no XVII Capítulo Geral, em 1976. Sem chegar a um
acordo, propôs-se como prazo final para se chegar a uma decisão definitiva sobre a temática no próximo Capítulo Geral. Com efeito, o XVIII Capítulo Geral, realizado em Roma,
em 1985, indeferiu definitivamente essa proposta e manteve o caráter laical do Instituto.
Mantém-se constitucionalmente a presença do Irmão consagrado.

155
156
157
158
159
160
161
162
163

CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 252-253.
CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 270.
CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 274.
CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 274.
CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 276.
CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 271.
CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 278-279.
CHARLES RAPHAËL, O. c. p. 280.
VATICANO II Perfectae charitatis n. 10.
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7.1.1 As orientações do Irmão Basilio Rueda.
Os dois períodos em que o Irmão Basilio Rueda, como Superior Geral, esteve à frente do
Instituto marcaram definitivamente o Instituto especialmente na consolidação da identidade do Irmão Educador. A presença educativa dos Irmãos, durante esse período turbulento de mudanças e de questionamentos dos princípios, foi sustentada pelo Irmão Basilio
por meio de conferências, encontros, retiros e escritos. Os Irmãos enviaram seu depoimento, por escrito, do que havia exigido essa presença pessoal no campo da educação em
anos de turbulência. O Irmão Basílio recolheu e organizou esses depoimentos na circular
sobre a Fidelidade164. Esse é um dos documentos mais elocuentes da presença dos Maristas como religiosos e como educadores em todo o mundo. O Irmão Basilio manifestou,
uma vez mais, a grandeza de sua personalidade na orientação que imprimiu à educação
marista a partir das orientações assinaladas pelo Concílio Vaticano II. Vejamos a trajetória do pensamento educativo que guiou os maristas a partir das orientações com as quais
o Concílio Vaticano II coloca a Igreja em sintonia com o pensamento da modernidade165.
O Concílio Vaticano II, na Declaração Gravissimum Educationis, sobre a Educação Cristã, promulgada em 28 de outubro de 1965, “considera atentamente a importância capital
da educação na vida do homem e sua influência sempre maior sobre o progresso social
de nossa época”166. Em meados do século XX, o analfabetismo era considerado como uma
praga equiparada à miséria ou à doença. Um dos resultados palpáveis da instrução escolar consiste em que os indivíduos alcancem desenvolver as habilidades para ler e escrever,
de modo que um dos indicadores do progresso da educação, tanto para o indivíduo quanto
para a sociedade, é o grau de alfabetização. Na época em que acontece o Concílio Vaticano
II, a metade dos habitantes do mundo não sabe nem ler nem escrever. E em 1952, a população total do globo era de 2.450.000.000 de habitantes. O número total de crianças (de cinco
a catorze anos inclusive) era de 550 milhões, e o número total de alunos matriculados era
aproximadamente de 275 milhões. Ou seja, de cada 10 crianças, 5 vão à aula, 4 frequentam
uma escola primária e uma continua seus estudos além da educação primária. Com razão,
o documento conciliar se intitula com as palavras Gravissimum Educationis Momentum.
Esses dois dados fundamentais que acabamos de enumerar nos colocam diante de uma
164 RUEDA B., Circulaires, T. 28, 8 de setembro de 1984.
165 Entre os muitos documentos que o Concílio leva em consideração para situar a declaração Gravissimum Educationis, em relação à atuação histórica da Igreja
no campo da educação e que manifestam sua importância, podem ser pesquisados, sobretudo em: Bento XV, Carta Apostólica Communes Litteras, de 10 de abril
de 1929: AAS 11 (1919)172; Pio XI, Encíclica Divini Illius Magistri, de 3 de dezembro de 1929: AAS 22 (1930) 49-86; Pio XII, Alocução aos Jovens Católicos da Ação
Católica Italiana, de 20 de abril de 1946: “Discorsi e Radiomessaggi” VIII, p.241-245; alocução aos pais de família da França, de 18 de setembro de 1951: ibid.XIII,
p. 241-245; João XXIII, “Nuntius tricesimo exacto anno e quo litt. encycl. Divini Illius Magistri editae sunt”, de 30 de dezembro de 1959: AAS 52 (1960) 57-59; Paulo
VI, alocução aos membros da FIDAE (Federação dos Institutos Dependentes da Autoridade Eclesiástica): Encicliche e Discorsi di S.S.Paolo VI, I (Roma 1964) p.
601-603. Cf., ademais, as atas e documentos sobre a preparação do Concílio ecumênico Vaticano II, serie 1, ante-preparatória, T. 3 p. 363-364. 370-371. 373-374.
166 CONCILIO VATICANO II, Gravissimum Educationis, Proemio.
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situação gravíssima, tanto mais que se trata de um aspecto de enorme defasagem entre os
países superdesenvolvidos e os subdesenvolvidos.
Dois são os temas tratados na Declaração Sobre a Educação Cristã: o primeiro é o que
expressa o título e o outro é uma parcela deste, a escola. A respeito da educação cristã
deve-se distinguir entre o que é a educação cristã e a educação da fé. Não se pode confundir educação cristã ou educação da fé e escola, ainda que esta seja católica. Distinguem-se como o todo e a parte. E no concernente à educação em geral, tanto a cultura quando
a escola, que é seu elemento de transmissão, tem um valor independente da Igreja; são
realidades autônomas. Os direitos da Igreja de ter escolas derivam do fato de também a
Igreja ser uma sociedade de homens que possuem o direito de viver em sociedade civil”167.
O Concílio parte da realidade reconhecendo que “por toda parte se empreendem esforços
para promover mais e mais a obra da educação; declaram-se e lançam-se em documentos
públicos os direitos168 básicos dos homens, em particular os das crianças e dos pais, relaticos à educação”169.
O Concílio Vaticano II, em virtude da responsabilidade que lhe concerne “para cumprir o mandato de anunciar a todos os homens o mistério da salvação” e, consciente de
que “também lhe compete uma parte no progresso e na extensão da educação”170, “expõe
alguns princípios fundamentais sobre a educação cristã, especialmente nas escolas, princípios que deverão ser mais amplamente desenvolvidos por uma Comissão especial pós-conciliar e aplicados pelas Conferências dos Bispos às diferentes condições regionais”171.

7.1.2 Os rumos da educação depois do Concílio Vaticano II.
A Congregação para a Educação Católica será a encarregada de desenvolver os princípios fundamentais da educação católica. Para tanto, publicou vários documentos sobre
a educação católica, dentre os quais destacamos três: “A Escola Católica” (1977), “O Leigo
Católico Testemunha da Fé na Escola” (1982) e “A Dimensão Religiosa da Educação na
Escola Católica” (1983).
No documento “A Escola Católica” concentra-se a atenção “sobre a natureza e as caraterísticas de uma escola que quer definir-se e apresentar-se como católica”172. E confia

167 CONCÍLIO VATICANO II, Declaração sobre a liberdade religiosa, n. 13.
168 As declarações que o Concílio leva em conta são a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, da ONU; e a Declaração dos Direitos
da Criança, de 20 de novembro de 1959; o Protocolo Adicional da Convenção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, Paris, 20 de março de 1952;
sobre a declaração universal dos direitos do homem, João XXIII, encíclica Pacem in Terris, de 11 de abril de 1963: AAS 55 (1963) 295ss.
169 CONCÍLIO VATICANO II, Gravissimum Educacionis Momentum, Proemio.
170 CONCÍLIO VATICANO II, Gravissimum Educationis Momentum, Proemio.
171 CONCILIO VATICANO II, Gravissimum Educationi Momentum, Proemio.
172 SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, A Escola Católica, Roma, 1977, n. 2.
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o presente documento às Conferências Episcopais de cada país “para que providenciem
que se elabore - em diferentes níveis - um projeto educativo que responda às exigências
da educação integral dos jovens de hoje nas escolas católicas e para que cuidem de sua
execução”173. E convida a levar em conta “esses princípios que inspiram a Escola Católica a
desenvolvê-los e a traduzi-los em programas concretos que respondam às situações particulares e às exigências das diversas ordens e graus de instrução do sistema escolar dos
vários países”174.
A partir das orientações propostas por esse documento, começam a elaborar-se e difundir-se os projetos educativos nas escolas católicas.
No documento “O Leigo católico testemunha da fé na Escola”, dirigido especialmente
aos homens e mulheres dedicados à escola fundamental e média, destaca-se a importância
do leigo na escola. Esse documento quer oferecer uma série de considerações que, completando as que foram feitas no documento “A Escola Católica”, possam servir de subsídio a
interessados e de estímulo para investigações mais profundas175.
No terceiro documento intitulado “Dimensão religiosa da Educação na Escola Católica” ressoam os desejos expressos da Segunda Assembléia Geral Extraordinária do Sínodo
dos Bispos de 1985.

7.1.3 O Irmão Basilio e a educação católica.
A síntese precedente descreve, em grandes traços, as linhas de pensamento emanadas
do Concílio Vaticano II e o desenvolvimento posterior a respeito da educação cristã da
juventude, que foram referência básica para o pensamento do Irmão Basilio Rueda.
Outra fonte de inspiração sobre o valor da escola foi sua visita aos Irmãos da Austrália,
que refletiam sobre o futuro da escola católica.
Na apresentação da obra do Irmão Gildo Cotta “Pedagogia. Marcelino Champagnat”, o
Irmão Basílio recolhe algumas afirmações do Ministro da Educação Nacional da Austrália, o senhor Beazeley, o qual destaca, de modo incisivo, a importância da escola católica
para o futuro do mundo e da sociedade. O Irmão Basílio sintetiza seu modo de pensar
nessas três afirmações:

173 SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, A Escola Católica, Roma, 1977, n. 4.
174 SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, A Escola Católica, Roma, 1977, n. 92.
175 SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, O Leigo católico testemunha da fé na Escola, Roma, 1982 n. 4.
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1)

Na atual conjuntura, chegamos ao ponto em que o verdadeiro progresso e o
bem-estar da sociedade humana serão possíveis somente à medida que a sociedade seja construída sobre valores cristãos.
2) Isso não será possível sem uma Igreja capaz de apresentar, de modo atraente,
a pessoa de Jesus Cristo às novas gerações de crianças e jovens, sem enamorá-las e entusiasmá-las para que vivam os valores cristãos.
3) Não poderá haver educação nos valores cristãos se não existirem escolas cristãs, no verdadeiro sentido da palavra.
E concluía: infelizmente, nem toda escola da Igreja é escola cristã. Na realidade, efetivamente, muitas não o são. A seguir, o Irmão Basílio acrescentava:
Porém, as coisas não permaneceram assim. Na França, por exemplo,
diante da diminuição considerável do número de religiosos, muitas
escolas deveriam ter sido fechadas. A igreja foi previdente e preparou,
com especial esmero, muitos professores e educadores cristãos, competentes e comprometidos, incorporando-os ao sistema educacional. E
as escolas, em vez de serem fechadas, passaram para as mãos desses
leigos, sob o controle e supervisão do “Secretariado Geral da Educação
Católica”. Os leigos se deram conta de que não eram suficientes para
uma escola ser cristã, em seu espírito nem em sua pedagogia; era preciso, além disso, desenvolver aquela particular contribuição carismática que os grandes fundadores das diferentes famílias religiosas lhe
haviam dado em sua origem. Na atualidade, continuamos trabalhando
nisso176.

Diante da decepção de muitos religiosos educadores que abandonaram a escola, o Irmão
Basílio soube oferecer critérios orientadores de grande solidez e com grande autoridade.
Seria absurdo que, ao mesmo tempo de uma declaração oficial e conciliar sobre a vigência e o valor da escola católica, fôssemos nós os que,
insensíveis, nos colocássemos espontaneamente numa crise de identidade e de missão. Em resumo: para nós, não é a escola católica que está
em questionamento. O que se revisa, e eventualmente se emenda, é a
forma tradicional como foi organizada e levada avante; a exclusividade

176 COTTA G., Pedagogia. Marcelino Champagnat, Progreso, México 1998, p.7.
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da mesma... o modo mais conveniente de distribuir os Irmãos. É evidente que a escola continuará a ter um lugar de destaque, porém, parece
também que esse lugar não pode nem convém que seja único177.
Sem abandonar o que é nosso, aquilo que nos é peculiar, devemos viver
em assíduo contato com os centros de pensamento social, com os organismos criados para o desenvolvimento, com Institutos de pedagogia,
catequética e pastoral, com os apóstolos do campo social, com centros
de formação de militantes, de apóstolos do campo social, de quadros
de comando e, sobretudo, tirar o devido proveito das pesquisas, planejamentos e documentos já existentes: trata-se, em síntese, de estar
vivamente presentes nas encruzilhadas de nosso mundo e de nossos
tempos...”178.

Especial significado para os Irmãos Maristas tiveram as reflexões do Irmão Basílio na
cátedra Luis Vives, da Universidade de Salamanca, em 1985, quando concluía seu serviço
como Superior Geral na Congregação Marista.
A partir de 1983, com a chegada do Partido Socialista no poder, a política educativa espanhola defrontou-se com mudanças substanciais.
Iniciou-se uma série de estudos sobre a questão que se constituiu em
documento, elaborado pelos Irmãos junto com o Irmão Basilio. Esse documento foi logo publicado, em julho de 1985. Iniciou-se com o estudo
da realidade educativa do momento, através de análise da política educativa do governo; as instituições educativas; a postura da hierarquia
eclesiástica diante do problema da educação católica e a situação concreta dos Irmãos Maristas. Num segundo momento, analisaram-se os
“sinais dos tempos” a fim de se fazer uma leitura cristã e evangélica da
sociedade contemporânea. A fim de orientar a ação educativa marista,
adotaram-se os seguintes critérios: de identidade, de missão e de instituição. Conclui-se com propostas concretas para tornar efetiva a ação
educativa e dar-lhe um sentido humano e cristão. O mais importante
era a preparação dos agentes, tanto Irmãos quanto colaboradores lei-

177 RUEDA, B. Circulares, chamadas do Concílio a nosso Capítulo Especial T. 24, p. 296-297.
178 Idem. p. 296-297.
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gos, e a estruturação das obras para colocá-las em dia, a fim de responder aos desafios do mundo moderno179.

Em sua primeira intervenção, inicia com um referente que pode causar surpresa aos
que se aproximam ao campo da educação, porque se afasta do paidocentrismo para centrar sua reflexão no educador, afirmando: “O agente principal da formação integral humano-cristã é o educador”. Com isso revaloriza e indica o sentido da fundamentação do
princípio educativo marista da presença do educador no campo educativo.
Esta centralidade do educador, proposta pelo Irmão Basílio nessa ocasião, fundamente-se em razões de peso. Em primeiro lugar, a reflexão está motivada por circunstâncias
históricas que estiveram incrustradas na sociedade espanhola pós-guerra da Espanha
sob um regime social e político fenecido. As mudanças da educação são exigidas pela nova
realidade sociopolítica e econômica da transição política e a entrada do país em regime
democrático. Estas circunstâncias colocam aos Maristas da Espanha o desafio de definir
quem são e de que modo querem estar presentes na nova sociedade saída das urnas onde
se manifestou a vontade popular.
Paralelamente a esse fato social, de modo marcante, estão presentes as propostas surgidas do Concílio Vaticano II. Esse teve um grande impacto no mundo das ideias e das
estruturas sociais em nível mundial e com características próprias na Igreja e na sociedade espanhola. As ideias e realizações que nasceram da magna assembleia do Concílio
Vaticano II impregnam o tecido social a um ritmo de penetração mais lento do que outro
tipo de propostas.
A Espanha marista necessitava de uma grande tomada de consciência para definir seu
lugar e seu serviço na Igreja e na sociedade espanhola. O acontecimento interno que catalizou esforços e vontades foi a preparação dos atos celebrativos do centenário da chegada
dos primeiros Irmãos à Espanha em 1886. Um dos atos mais importantes desta preparação foi a organização de um Congresso de Educação precedido de numerosas iniciativas
de reflexão sobre a pedagogia praticada pelos Maristas na Espanha. É significativo o número de exemplares divulgados do livro intitulado “El Educador Marista”.
Entre as atividades promovidas para comemorar o centenário da chegada dos Maristas na Espanha, merecem destaque as três conferências que o Irmão Basilio deu, da Cátedra Luis Vives de Salamanca, nos dias 25, 26 e 27 de março de 1985 sobre o Educador
Marista. Nessas palestras magistrais, a partir da cátedra universitária, com grande clareza, tratou das temáticas que orientaram as opções educativas dos Maristas na Espanha.

179 FLORES J., Síntesis biográfica del Ir. Basilio Rueda, p. 60.
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Além do mais, foi solicitado ao Irmão Basílio que ele mesmo fizesse o pronunciamento de
conclusão do Congresso Nacional de Educação Marista, colocando dessa forma a chave-de-ouro na celebração do Centenário da presença dos Maristas na Espanha. Não foi só
este país que se beneficiou com as orientações educativas do Irmão Basilio. O certo é que
essas orientações, concernentes à educação cristã da juventude, podem ser encontradas,
hoje, fazendo parte integrante de ideários e projetos educativos de todas as obras maristas
do mundo. Em todos esses projetos educativos ou nos ideários enumera-se a presença do
educador marista como uma característica da pedagogia marista180.

7.2 MISSÃO EDUCATIVA MARISTA
Nos anos ointenta, os Maristas iniciam uma séria reflexão sobre o estilo e a pedagogia
marista, em parte porque nos colégios predominam os professores e professoras leigos e
porque os colégios confessionais, com seus programas, reforçaram a identidade frente à
sociedade.
O Capítulo Geral dos Maristas, em 1993, pede que se recupere a tradição educadora
marista e que seja lida à luz dos tempos atuais. Posteriormente uma comissão internacional preparou o texto, e o Conselho Geral dos Maristas publicou o documento intitulado
“Missão Educativa Marista”, atualizando assim o “Guia do Educador”. O fio condutor do
livro é dado pelos títulos dos seus capítulos: “Discípulos de Marcelino Champagnat; Irmãos
e Leigos, juntos na Missão, na Igreja e no mundo; Entre os jovens, especialmente entre os mais
abandonados; Somos semeadores da Boa Nova; Com estilo marista próprio; Na instituição escolar e em outras estruturas de educação; Olhamos para o futuro com audácia e esperança”181.
“Missão Educativa Marista. Um projeto para hoje” foi publicado em 1998, como um
documento oficial do Conselho Geral para orientar a missão educativa do Instituto, em
resposta a um pedido legado pelo XIX Capítulo Geral de 1993. O XX Capítulo Geral, realizado em 2002, o aprovou como documento oficial do Instituto. Desde sua publicação, em
180 Para comprovar isso, basta abrir as páginas maristas WEB onde se descreve a identidade dos centros.
181 A educação marista está centralizada nas crianças e nos jovens, em seus sonhos e suas necessidades. Por isso, a reflexão sobre esse documento vai além dos
programas e das matérias. Os objetivos aparecem bem claros nos seguintes parágrafos do livro:
“Ao trabalhar com as crianças, insistimos na relação com a natureza, a abertura aos companheiros e a descoberta de Jesus como amigo”.
“Acompanhamos os adolescentes em seu processo de identificação e equilíbrio pessoal, na aceitação de suas capacidades e limitações e em sua nova maneira de
relacionar-se com os demais, com seus amigos e familiares. Apoiamo-los também em sua busca de valores e de ideais que possam orientar sua vida”.
“Em nosso trabalho com os jovens, tratamos de dar resposta a seus questionamentos concernentes ao sentido da vida, da responsabilidade, dos valores
transcendentes. Incentivamos sua consciência social e política, e os animamos a participar de organizações e grupos que se empenham em mudar a sociedade.
Proporcionamos-lhes uma formação religiosa mais sólida para que cheguem a ser animadores cristãos e possam transmitir melhor sua fé e esperança nos
ambientes em que vivem”. (José Luis Santamaría, Presencia 7).
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1998, serviu como documento básico para numerosos cursos, debates e encontros sobre a
missão educativa marista em todo o mundo e, em especial, sobre a missão partilhada de
Irmãos e Leigos.
Nos anos posteriores ao Concílio, o Instituto Marista foi se defrontando com situações
novas que o afetavam em diversos níveis. Numa primeira etapa, avalia-se a trajetória histórica e se define a identidade da instituição nas Novas Constituições, aprovadas pelo Vaticano em 1986. Os Capítulos Gerais impulsionaram a renovação no Instituto. A mudança
de mentalidade e de estruturas que se exigiu para passar da “Escola dos Irmãos” para a
“Escola Marista” (com Irmãos e Leigos) criou uma escola com bases na missão partilhada
em que, sem distinções, Irmãos e Leigos, “homens e mulheres leigos assumiram um compromisso na educação a partir do projeto marista”182.
Na introdução desse documento, o Irmão Benito Arbués, Superior Geral, reconhece
que “o fato de estar presente em 75 países implica diversidade de planos educativos, de
idiossincrasia, de convivência ecumênica com outras religiões ou de inclusão e tolerância
religiosa, de liberdade curricular e de financiamento do Estado para a educação”, mas que
a diversidade de países, culturas e sistemas educativos nos quais o Instituto Marista está
presente deram origem a “uma descentralização maior”183. Esse documento é a adaptação
e atualização do “Guide des Écoles” revisto em 1920, de acordo com as ideias educativas do
Concílio Vaticano II.
O XX Capítulo Geral propiciou “a criação de presenças de pastoral educativa para alunos que precisem de recursos ou estejam socialmente marginalizados” e uma abertura
maior na “solidariedade universal”.

7.3 PRESENÇA TESTEMUNHADA COM O SANGUE.
A pedagogia marista não se viu livre de perseguição. Os Maristas protagonizaram uma
pedagogia que, em certas circunstâncias, podemos classificar de “pedagogia de combate
e resistência” para que a religião não esteja separada da escola. A história da educação
marista conta com 204 Irmãos, de todas as partes do mundo, violentamente trucidados
devido à fé e à dedicação à educação: 13 na África, 1 na América, 10 na Ásia, 175 na Europa
e 5 na Oceania.
Acrescentam-se, a essas mortes, os sofrimentos provocados por leis persecutórias. Na
França, as leis laicas, votadas a partir de 1880, repercutiram profundamente na vida do
182 ARBUÉS, B., Missão Educativa Marista. Um projeto para o nosso tempo, Roma, 1998, introdução.
183 Idem.
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Instituto. A lei Ferry, de 28 de março de 1882, que impunha uma educação laica, obrigatória, proibia a presença do crucifixo nas escolas e o ensino do catecismo em horário escolar,
exacerbou as paixões. Em 1892, os Maristas abandonaram 7 escolas públicas que dirigiam
na França. As leis laicas culminaram com a proclamação da lei de Associações de 1º de
julho de 1901, que acarretou o fim das Congregações ensinantes na França. Dos 4.500 Irmãos e noviços que havia na França, 950 deixaram a Congregação, 575 saíram da Europa,
e igual número se dispersou pelos países europeus. Entre 400 e 500 Irmãos doentes ou
idosos, com os respectivos enfermeiros, ficaram nas antigas casas provinciais. Os demais
se secularizaram. Foi um golpe muito forte para educadores cujo ideal se opunha a que a
religião estivesse separada da escola.
O Instituto Marista se estabeleceu na China no dia 8 de março de 1891, com seis Irmãos
que fundam uma missão em Pequim, a pedido dos Padres Lazaristas. Inícios modestos e
laboriosos. Para começar, poucos alunos e progressos muito lentos. Entretanto, apesar
dos começos bem difíceis, a obra marista foi crescendo aos poucos. Em 1900, eclode a
revolução dos Boxers. De 13 de julho a 15 de agosto, o bairro de Petang, em Pequim, onde
se refugiaram o Irmão de Chala-Eul e seus órfãos, é assediado. Ali, foram assassinados
os Irmãos Julio Andrés, José Felicidade, José Maria Adão e o postulante Paulo Jen. Em 25
de fevereiro de 1906, os cinco Irmãos da comunidade de Nan-Chang, por serem cristãos,
são assassinados pelos pagãos enfurecidos. A partir de 1949, desencadeia-se a perseguição comunista. O Irmão Joche Alberto, detido em 6 de janeiro de 1951, é fuzilado pelos
comunistas em Sichang no dia 21 de abril. Vários Irmãos chineses foram mortos sem que
saibamos nem o paradeiro nem a data.
Durante o generalato do Irmão Diógenes (1920 - 1942), sobretudo em seu segundo mandato, a congregação experienciou uma série de provações que atingiu mais da metade das
províncias. Primeiramente, no México, com uma perseguição antirreligiosa; a seguir, na
Espanha, que conheceu uma terrível guerra civil, entre 1936 e 1939, na qual foram martirizados 172 Irmãos; e na Alemanha, cujo regime nazista obrigou os Irmãos ao exílio.
Em 1994, ocorreu a morte violenta de quatro Irmãos Maristas espanhóis no campo de
refugiados de Nyamirangwe (Ruanda). Morreram porque, apesar dos riscos que corriam,
decidiram permanecer junto de milhares de pessoas que iam e vinham, errantes, vítimas
do pânico e da pressão daqueles que queriam fazer deles escudos humanos nos combates
ou na resistência do país.
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CAPÍTULo 8
8. CONSTRUÇÃO DA “PRESENÇA”
8.1 DIAGNÓSTICO DO QUE SE ENTENDE POR “PRESENÇA”.
8.1.1 Presença - ausência.
Durante muitos séculos, o ponto de partida do diagnóstico do que se entende por “presença” tem sido o seguinte: há objetos e pessoas que estão ao alcance de nossos órgãos
sensoriais e, portanto, podemos vê-los, ouvi-los, tocá-los, cheirá-los. Desta forma se concretizou a ideia de presença. Pelo contrário, quando não se podia ver, ouvir, tocar, cheirar
afirmava-se que havia ausência.
Em nossa linguagem utilizamos a palavra “presença” de forma espontânea e habitual
sem prestar-lhe muita atenção ao alcance complexo e rico que encerra.
Etimologicamente presença vem do latim “praesentia”. No dicionário, o primeiro sentido que se lhe dá é o de “assistência pessoal, estado da pessoa que se encontra diante ou
no mesmo lugar que outra ou outras”. Já em outros sentidos equivale a “cintura, figura e
disposição do corpo”. Ou também: “representação, pompa, fausto”. Em sentido figurado,
usa-se como “atual memória de uma espécie, ou representação dela”184. Com a palavra
“presença” expressamos o ato de alguém que está participando de um acontecimento no
qual é protagonista como espectador, como ator ou como narrador.

184 Outras interpretações que o dicionário também recolhe são: Em Química e Medicina equivale à “existência de uma substância em outra”, e assim se diz: “
reconhecer a ‘presença’ de um veneno em um alimento, como por exemplo, do arsênico em um cadáver”,etc. Usa-se também o termo presença em expressões
como “presença de ânimo” que equivale à “serenidade ou tranquilidade que conserva o ânimo, tanto nos acontecimentos adversos como nos prósperos;
‘presença de Deus’ ou atual consideração de estar diante do Senhor; ‘em’ ou ‘na presença’, advérbio equivale dizer: “à vista de alguém”. Também a expressão
“ato de presença” ou “ação de se apresentar em qualquer solenidade ou cerimônia, só com o intuito de ser visto ou de fazer constar a adesão à mesma, sem
ânimo de contribuir para o brilho nem ao êxito”.
Em Teologia, o dogma fundamental de todo tratado sobre o Santíssimo Sacramento é a “presença real”, ou seja, que “Cristo está na Sagrada Eucaristia,
verdadeira, real e substancialmente presente”, como diz o Concílio de Trento (s. XIII, cânon 1).
Do termo “presença” deriva “apresentador, apresentadora” “apresentante”, que apresenta.
Em estreita relação com o termo presença está o verbo “apresentar”, do latim “praesentare”:
Fazer manifestação de uma coisa, exibi-la, colocá-la diante de alguém. Aspirar à eleição de um cargo: apresentar-se como deputado. Propor uma pessoa para
uma dignidade ou benefício eclesiástico. Introduzir alguém na casa e na amizade de outrem. Recomendando-o pessoalmente, etc. Intimamente relacionado
com o termo presença está o de “presente” do latim “praesens, praesentis”, adjetivo que indica: “Que está diante ou na presença de alguém, ou juntar-se
com ele no mesmo lugar. Diz-se do tempo atual em que alguém faz referência a alguma coisa. Dom, joia ou presente que uma pessoa dá a outra em sinal de
reconhecimento ou de afeto”. Usa-se em expressões como as seguintes: “no presente” que significa: “por agora, neste momento”, quando se está dizendo ou
tratando. “Estar de corpo presente”. Encontrar exposto um cadáver antes de dar-lhe sepultura. “Fazer corpo presente”. Deixar-se ver um momento em alguma
parte para poder dizer que se assistiu. “Fazer-se presente”. Manifestar, informar, representar, fazer saber. Comparecer. Por-se diante de alguém, apresentar-se
a ele com alguma finalidade.
“Presente”! Palavra que se responde ao passar a lista de chamada nas filas, colégios, etc. para indicar a assistência da pessoa nomeada. “Ter presente”,
conservar na memória com permanência de algo para dispor dela quando convém, ou um assunto para considerar na ocasião em que ocorra. “Presente”. Em
Gramática, o tempo presente!
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A expressão do ato de exercer a presença pode concretizar-se através de diferentes vocábulos que, por sua vez, indicam circunstâncias diversas de como se exerce a presença:
“estar presente” expressa uma atitude permanente de presença; por outro lado, “fazer-se
presente” manifesta uma atitude ocasional na que se exerce a presença; em troca, “presente”, como tempo do verbo, indica que a ação se realiza no momento.
A presença se expressa especialmente com o verbo “estar”. A etimologia do verbo “estar” vem do Latim que equivale ao “in stare”, isto é, o “estar alí”, mas estar ali de forma
significativa. A ação na qual se concretiza a presença de um ser é uma manifestação do seu
ser, isto é, em primeiro lugar põe em evidência uma densidade de realização que provém
da intencionalidade da pessoa ou de quem lhe deu a existência e, conforme se pode captar,
a expressão total de sua realização com que manifesta o sentido dessa presença.
A experiência de “presente” vai unida à experiência de “ausente”. Quem assiste a uma
conferência no auditório da Universidade pode dizer-se enquanto a assiste: “Estou assistindo a uma convenção na Escola de Comunicação da Universidade Marista de México,
em Leandro Valle, no México, DF. E são dez e meia da manhã” Esta pessoa tem consciência de sua presença num lugar determinado e numa hora concreta. Mas ao mesmo tempo
pode realizar uma ação verbal descrevendo a ação real, com lucidez, mas como se não a
realizasse. Isto significa que o relator, ao fazer sua narração, pode dar-nos uma descrição
completamente diferente do que está acontecendo e exprimir ausência. Uma coisa é a descrição e outra o que está presenciando ou o que está se tornando presente diante dele. Está
presente num acontecimento narrado como se não estivesse ali. Isto é que se pode experimentar ao mesmo tempo a presença e a ausência, se bem que com diferente alcance. Nem
sempre estamos conscientes no que fazemos. Nem sempre vivemos o tempo presente: há
muitos momentos da vida em que vivemos preocupados e amarrados pelo passado, ou
ansiosos e arrastados pelo futuro. Ou seja, momentos em que vivemos ausentes.
Em nossa conversa habitual usamos com frequencia a expressão “aparição-desaparição” para indicar que uma pessoa está presente ou que não está presente para nós. Assim,
acontece que alguém busca uma pessoa que está habitualmente colaborando com o grupo
e que neste momento não está presente. Para explicar o que aconteceu dizemos: “Estava
aqui há uns instantes, mas desapareceu”. “Não sei onde terá se metido. Estava aqui, mas
desapareceu sem dizer nada”. “Desaparecido!”. “Parece que se foi sem dizer nada”. Ou então outras expressões parecidas. E acontece o mesmo quando se fazem alusões a situações
em que a essência da pessoa, ou seja, sua dimensão espiritual, sua capacidade de atenção
ou de reflexão parecem ter desaparecido. Nestes casos ou em casos similares, se diz: “Estava ausente”, “parecia ter ido”.
Podemos ter a sensação de que alguém se encontra na mesma casa, muito próximo de
nós, alguém que vemos, ouvimos e podemos tocar; não está, entretanto, presente, mas se
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encontra infinitamente mais distante de nós que um ser amado que está a cem quilômetros ou, inclusive, que já não pertence a este mundo.
Através dessa análise fenomenológica, descobrimos que o conceito presença, presente,
tem diversos alcances e é preciso delimitar bem em que sentido vamos usá-lo neste estudo.

8.1.2 	Presença e ser.
O “Dicionário de Psicologia” de Humberto Galimberti define presença como “auto manifestação de tudo o que existe só pelo fato de existir”185. Por contraposição, “ausência”
será carência de automanifestação de tudo o que de fato existe, mas que não há.186 Portanto, segundo esta concepção, toda realidade existente está presente, e um ente presente
é presença, transparece-se sua “essência”, se revela seu ser. A presença consiste basicamente em “apresentar a essência”.
A ideia de automanifestação nos propõe que a presença é a manifestação do ser mesmo
que cada ser é e que não recebe de outro ser. Se o ser é presença, pode-se lhe perguntar:
Que fazes aí? Quem es? Onde vives? Vens desde quando? Como vens? Como vais? Com
quem vais?, etc. Cada ser manifesta seu próprio ser e neste sentido entendemos a diferença entre a presença de uma pessoa ou coisa e outra. Esta manifestação do ser nos mostra
e nos demonstra que o ser está ali, “a presença está ali”, oferecendo-se à nossa experiência antes de qualquer juízo e de qualquer reflexão comum ou científica que a interprete
em qualquer ordem, adotando determinadas categorias. Neste sentido, a presença é uma
unidade de pré-categoria que serve de fundo a qualquer construção de categoria”187. Os
existencialistas se referem a este fato de que a presença está já ali com a expressão “o ali
do ser-ali”, através da qual se quer significar “que o homem é o lugar no qual está a manifestação do ser”188.

185 GALIMBERTI, H., Diccionario de Psicología (2002). v. Presença.
186 O termo “ausência” vem do latim “absentia”. E equivale a ação e efeito de ausentar-se ou de estar ausente. Tempo em que alguém está ausente.
Usa-se em expressões como “brilhar por sua ausência”: Diz-se das pessoas cuja ausência se nota em algum lugar. A ausência mata o amor ou multiplica seu
ardor`: Indica que a ausência extingue as paixões fracas ou pequenas e aumenta as fortes ou grandes”.
Em direito, em sentido vulgar, equivale a não-presença. No jurídico tem duas acepções: uma,
em sentido lato, a que designa a situação da pessoa que se encontra fora de sua casa, mas cuja existência sabe-se com certeza, e outra, em sentido estrito, na
qual se expressa o estado jurídico de um que deixou sua residência costumeira e cuja existência não consta, ignorando-se o seu paradeiro; na primeira dessas
acepções, a pessoa é certa; na segunda, é duvidosa; esta última é a situação que tem verdadeiro interesse jurídico.
187 GALIMBERTI, H., Diccionario de Psicología (2002). Presença.
188 GALIMBERTI,H., Diccionario de Psicología (2002). Presença.
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8.1.3 Presença, universo e mundo.
A palavra “ser” faz parte do vocabulário habitual para nos referirmos ao que se diz com
o termo “mundo” ou com o termo “universo”.
Universo é o conjunto de todas as coisas – corpos, sobretudo – enquanto realidades
brutas e em bruto. Isto é, realidades que exibem “que são” tais quais, mas não revelam “o
que são”, “para que são” ou “como são”. Mundo, por sua vez, é o conjunto de todos os seres
enquanto descobertos em seu “para que”, “que é” ou “como são” para o homem. Portanto,
o que caracteriza o conceito mundo é que o “para que” das coisas está manifesto para o
homem, está claro para ele. Esta interpretação tem uma grande relação com o modelo
científico, utilizado pelas ciências naturais. Em troca, em psicologia, o termo “mundo”
aparece com interpretações matizadas que nos oferecem uma perspectiva muito diferente
da que nos apresenta o modelo científico aludido.
Em primeiro lugar, o mundo é “o mundo-da-vida”, o mundo em que vivemos intuitivamente e no qual se dá a situação natural da consciência à qual é sempre outra coisa
diferente dela mesma.
Em segundo lugar, o mundo se entende como uma “interpretação”, como uma “visão”,
um modo de vê-lo e interpretá-lo que implica a liberdade do homem e as raízes últimas de
sua maneira de ser. Com as operações intencionais, o sujeito organiza seu próprio mundo
ambiente e estrutura a “presença”, ou seja, certo modo de ser-no-mundo. Esta interpretação é dinâmica e aberta, porque depende da atribuição de sentido e valor que o ser humano dá ao mundo a partir de sua liberdade189.
Finalmente, o mundo se identifica também com a realidade natural com a que o ser tem
que ver, isto é, o mundo ambiente com o qual se relaciona em termos de “cuidado”.
Por conseguinte, se mundo é o conjunto de todas as coisas patentes em seu “para que”
para o homem, ou seja, o conjunto de todos os seres enquanto tenham sido descobertos
em seu “para que”, “que é” “ou como são” para o homem, a presença do homem no mundo
não “é” como a presença das coisas, mas o homem “abre” um mundo completamente diferente ao das coisas percorrido por sua intencionalidade.

189 Uma concretização do que significa esta afirmação pode ser os dois enfoques opostos de mundo que Virginia Satir cria em seus ambientes e apresentações.
Virginia Satir: o modelo “Ameaça e recompensa” e o modelo “Semente”. Estes modelos contrastam de modo notável em quatro áreas: a definição da relação, a
definição do indivíduo, a explicação dos acontecimentos e as atitudes das pessoas frente às mudanças.
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8.2 A INTENCIONALIDADE: UMA CONSCIÊNCIA QUE SE EXPANDE.
Esses matizes nos obrigam a distinguir o que é a presença das coisas que in-sistem dentro do mundo da presença original do homem que ec-siste no mundo.190
A vida se me impõe sem meu consentimento. As consequências de se encontrar com
a vida sem a ter procurado explica-as Gabriel Marcel com um simples exemplo muito esclarecedor. “A vida me é dada de forma fortuita, gratuita, como se fosse uma carteira com
certa quantidade de dinheiro que encontro por acaso”. E com a vida surgem-me numerosas possibilidades.
Se estou consciente, não cabe dúvida de que buscarei o dono da carteira para devolvê-la; mas, se meus esforços são vãos, encontro-me de posse de uma soma importante de
dinheiro, e o que devo fazer? Em que vou gastá-la?
Neste caso, a pergunta tem um sentido preciso e evidentemente apresenta uma variedade de soluções. Impõe-se escolher entre estas possibilidades.
Entretanto, tais possibilidades existiam de antemão, antes de encontrar a carteira, enquanto que, com a vida, não acontece assim. Eu não me encontro vivendo no sentido que
me encontro sendo proprietário desse dinheiro. Minha existência enquanto ser vivente é
anterior a esse achado, a esse descobrimento de mim mesmo como ser vivente. Inevitavelmente, sou anterior a mim mesmo, à minha situação. Não se pode negar uma participação
na realidade que nos salva na medida em que penetramos nela191.
Mediante a intencionalidade, o homem se expande (está consciente de ocupar um espaço), se temporaliza (está consciente do tempo), se mundaniza (está consciente de que há
um mundo a seu redor) e coexiste junto com pessoas e coisas com as que se relaciona. A
consciência é, pois, uma abertura original ao mundo.
O corpo de meus pensamentos se edifica pouco a pouco em volta de um reconhecimento de mim mesmo. A essência do ato de reconhecer-se a si mesmo (reconhecer-“se”)
é relativa a certo procedimento a adotar, com respeito a lugares interessantes com os que
eu creio para minhas relações precisas referentes ao meu corpo. Pouco a pouco, mediante esse reconhecimento, vou “domesticando” meu entorno e o torno familiar, formando
constelações. São as formas de relação mais elementares que temos. Existe um centro a
partir do qual se criam estas relações; este centro é o entorno no qual eu habito e que estabelece uma relação muito especial com meu corpo. Criam-se conivências entre meu corpo
e os centros de interesse secundários com referência a uma forma determinada de ação.

190 Para compreensão mais ampla ver: GARCÍA BACCA, J. em seu estudo Cosas y Personas, Fondo de Cultura Econômica, México, 1977.
191 MARCEL, G., El misterio del ser BAC, Madrid 2002, p. 73.
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Esse processo de interiorização num certo momento faz surgir a pergunta sobre o reconhecer-me ou não reconhecer-me na própria vida. Aqui aparece o valor da vida e dos
centros de interesse que se criam em relação à atividade que se desenvolve e com a dedicação da própria vida.
A dupla e ligada abertura ao universo e ao mundo, própria da pessoa, tem de estar modulada por um plano íntimo existencial. Isto é, por um plano de vida. “Plano” é palavra
que equivale a um acorde musical com quatro notas: projeto, desígnio, decisão e resultado.
Tudo fruto da descoberta humana. Planos de vida inventados pelo homem são entre milhares: agricultor, pai, mãe, irmão, tecelão, barqueiro, rei, semeador, sátrapa, imperador,
sacristão, papa, varredor e professor universitário, bedel e reitor, eletricista e caminhoneiro, secretário e executivo. Dentre eles, alguns por vocação, outros por profissão, e outros
mais por ocupação.
Plano que inclui um “projeto” de ações peculiares para conseguir um desígnio ou fim
inventado. Mas, com projeto e propósito prontos e declarados, faz falta um ato, inventado, novo, da vontade: a decisão; o “faça-se “com o qual tal ato traz consequências reais,
econômicas, sociais, políticas, religiosas, etc. Decidir-se ante um projeto bem valorizado
é faina própria de empresários; ou, mais pontualmente, de empreendedores audazes e
constantes. Com projeto articulado, uma meta clara, com decisão firme, o resultado da
mobilização geral de recursos pode ser todo um êxito ou total fracasso.
Vocação, profissão e ofício são componentes do plano de vida próprio de uma pessoa.
Entende-se por “vocação” um chamado, sempre, ou de um Deus acima de nós ou do Deus
que está em cada um de nós. A vocação traz inspiração de algo novo e distinto frente ao
conhecido e sabido por natureza. Vocação é sempre algo sobrenatural e uma incitação
explícita a sobrenaturalizar-nos. Em troca, por “profissão” entendemos a resposta ao chamado da vocação, colocando a seu serviço toda nossa vida, com tempo completo e para
sempre. Por seu lado, o “ofício” é a técnica utilizada para se ganhar a vida material. Feliz e
plenificada a pessoa em quem coincidem vocação, profissão e oficio.
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CAPÍTULo 9
9. MANIFESTAÇÕES DA PRESENÇA DO SER
As estruturas transcendentais da existência podemos determiná-las através das manifestações da presença do ser no tempo, no espaço, no mundo e nas relações que estabelece.
A presença é concretização em que cada existência expressa a maneira original de ser
aberto ao ser. A existência se manifesta na evidência, tal como é, de tal maneira que os
modos de ser se nos revelam como funções de certa estruturação da presença, isto é, de
um modo de estar-no-mundo.

9.1 TEMPO E PRESENÇA
A noção de tempo, elaborada no âmbito filosófico, tem sido definida no mundo grego
através de duas figuras: o tempo da natureza e o tempo do projeto pessoal.
O tempo da natureza ou “tempo cíclico (ciclos)” está regulado pela sucessão das estações que, com a cadência de seu ritmo, expressam a regularidade do ciclo, onde não pode
acontecer nada que não tenha já acontecido e nada pode acontecer a não ser conformando-se ao já sucedido. No tempo cíclico, não há futuro que não seja o simples retomar do
passado que o presente reforça, pelo que não há nada que esperar, a não ser o que deve
voltar. A uniformidade, como reprodução idêntica das formas e das espécies, é o traço característico deste tipo de temporalidade. O ciclo não destina a temporalidade a algo, mas
simplesmente a reforça como eterno retorno.
O “tempo projectual (cronos)”, o tempo do projeto pessoal, rompe o tempo cíclico que
regula o ritmo da natureza, iniciando um tempo do homem medido por suas intenções.
Esta temporalidade não olha para o passado, e sim para o futuro. E não preside a figura
do retorno senão o de alcançar objetivos. O campo de jogo está definido pelo “hoje” e pelo
“amanhã”, isto é, por esse breve intervalo que transcorre entre a escolha dos meios e a
realização dos fins.
O presente de cada existência está entre um passado já escolhido e um futuro por escolher. A existência humana está definida pelo próprio ser-lançado-no-mundo.
Chegamos ao mundo sem nossa licença. Encontramo-nos sendo, mas com a liberdade
de escolher o futuro. “Enquanto aberta ao mundo, a existência está definida por sua projeção, por seu projeto”192. A biografia de cada um seria a explicitação do projeto pessoal

192 GALIMBERTI, H., Diccionario de Psicología (2002). v. Análisis existencial.
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já realizado historicamente coroado com êxito ou com fracasso. Cada transcendência supõe uma factibilidade vinculada, porém, à historicidade de cada situação. Se em vez de
transcender-nos num poder-ser, fircamos numa possibilidade, então, afirma Binswanger,
“temos a queda existencial” ou, como afirma a expressão de Heidegger, “a dejeção”193 em
que a existência, em vez de se expressar na possibilidade “propriamente sua” e, portanto,
autêntica , abandona seu poder-ser por uma possibilidade já dada.
A autenticidade é própria da existência que se conjuga a si mesma em sintonia com o
projeto do por-vir, enquanto a inautenticidade é própria da existência que não consegue
despontar do próprio passado, mas que se deixa reabsorver por este, sem desenvolvimento, nem progressão”.194 Neste trabalho serão utilizadas as concepções de tempo cronológico e da natureza, porque a educação acontece vinculada a calendários astronômicos usados para a distribuição do tempo educativo em relação com a idade e com o progresso dos
educandos. Neste sentido, será usado o conceito de tempo no qual a contagem de séries
com retorno de instantes homogêneos se poderá aplicar a horários e tempos educativos.
Vamos, porém, usar prioritariamente o tempo do projeto pessoal, como transcurso
irreversível que desemboca num final inevitável que é a morte. Neste sentido, o tempo
educativo se desliza e se encarna em um projeto pessoal destinado a uma escatologia que
culmina com o fato biológico da morte. É o tempo da duração da vida.
A concepção ontológica do tempo como constitutivo da existência é fundamental em
nossa reflexão. A presença no mundo terá de definir e realizar um projeto que expresse o
futuro. Este futuro tem sua expressão existencial na “autobiografia” que cada um concretiza ou “escreve” com suas opções e seus atos. Aqui a palavra “autobiografia” não faz alusão às grafias da vida das pessoas, quer sejam autobiográficas, quer sejam heterografias,
mas faz alusão ao que a pessoa foi, tal como foi e permanece fixada para sempre pelo fato
irreversível da morte.
As biografias que se fazem sobre as pessoas são valiosas como apreciação e valorização que os autores realizam sobre a vida de outra pessoa. Neste sentido, se convertem
em fontes de documentos e informação ou histórias de vida para se conhecer, valorizar e
interpretar os fatos da vida registrados nos escritos.
As biografias de educadores maristas nos permitem chegar às possíveis contribuições
que realizaram para qualificar a pedagogia marista com sua presença. A autenticidade da
vida do educador é a grande contribuição da pessoa à educação.

193 GALIMBERTI, H., Diccionario de Psicología (2002). v. Análisis existencial.
194 GALIMBERTI, H., Diccionario de Psicología (2002). v. Autenticidad - Inautenticidad.
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9.2 ESPAÇO E PRESENÇA
Na acepção mais comum, o termo espaço se refere à extensão tridimensional capaz de
conter objetos sensíveis que se apresentam aos sentidos.
A filosofia tem elaborado distintas concepções do espaço. A primeira concepção filosófica do espaço é a pitagórica, que concebe o espaço como uma dimensção geométrica
divisível até o infinito. Para Platão, o espaço é o fundo constante (gora) do devir; é invisível
e participa do inteligível. Para Aristóteles, o espaço é o lugar (topos) dos corpos e coincide
com seu limite; disso decorre que não há espaço onde não há objeto material.
A concepção de Aristóteles é admitida pela filosofia medieval e R. Descartes volta a expô-la nos termos de sua geometria, que resolve o espaço na extensão; esta é a propriedade
essencial da matéria, pelo que não existe vazio. Newton concebe a extensão espacial como
dimensão absoluta, imóvel e infinita, diferente dos corpos, segundo o modelo neoplatônico. Leibniz nega a realidade objetiva e absoluta do espaço, que, na sua opinião, não é outra
coisa que “a ordem de coexistência” dos objetos e, portanto, algo relacionado com estes e
não separável deles. Leibniz polemiza também com a redução cartesiana do espaço como
extensão, já que a extensão não é outra coisa que uma consequência e uma expressão de
força. No âmbito empirista, G. Berkeley e D. Hume consideram o espaço como mera função psicológica derivada da associação de impressões contíguas, enquanto Kant assume o
espaço, bem como o tempo, como uma forma a priori com base no conhecimento sensível.
No século XX, as posições mais significativas assumidas com relação ao espaço são:
A concepção de A. Einstein, quem une espaço e tempo afirmando, em polêmica com
Descartes, que além das três dimensões da extensão deve-se agregar o tempo com a acepção do instante em que se verifica o acontecimento: “Nosso espaço físico, tal como o concebemos por meio dos objetos e de seu movimento, possui três dimensões, e as posições
estão caracterizadas por três números. O instante no qual se produz o acontecimento é o
quarto número”195.
H.Bergson vê o espaço como uma parada repetitiva do arranque vital. M. Heidegger
considera o espaço como uma condição originaria da existência enquanto ser-no-mundo,
que se espacializa abrindo-se a um mundo entendido como o lugar onde desenvolve seu
projeto.
A percepção do espaço também tem diversas explicações. Os mecanismos perceptivos
são aqueles fatores que tornam possível a visão tridimensional, calcula distância e profundidade a partir da projeção retínica que, por estar numa superfície, se concretiza em

195 EINSTEIN, A., (1938)
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duas dimensões. Outros fatores que estruturam a percepção espacial são a proximidade, a
semelhança, a boa forma, o fechamento, a relação figura-fundo e o significado (psicologia
da forma).
A “orientação espacial” toma como ponto de referência o próprio corpo, em relação
ao qual se estabelece um “acima” e um “abaixo”, como um conjunto simbólico de noções
que se referem ao céu e à terra e a uma “direita” e uma “esquerda”, carregadas de um significado antropológico unido à maior ou menor “habilidade” para manipular as coisas,
ou o “adiante”-“atrás” que se interpreta como vantagem ou retrocesso. Em referência ao
corpo, chamamos “próximas ou distantes” as coisas que necessitam de um espaço menor
ou maior para ser alcançadas, e “limite” à fronteira de nossas ações. Do ponto de vista antropológico, o espaço se organiza a partir de um ponto fixo, como a casa, a escola, o lugar
de trabalho, etc., ou, para os animais, o território, separado do espaço externo percebido
como estranho.
O “espaço vital” é um conceito que se encontra em “etologia” para referir-se ao territorio defendido pelo animal como indispensável para seu sustento; e na teoria dinâmica da
personalidade que K. Lewin elaborou, que chama espaço vital a representação psicológica
do ambiente em que atua o individuo e as alternativas que se lhe abrem baseando-se nos
valores positivos com que se carregam as coisas como desejadas ou odiadas.
O espaço vital se manifesta no lugar físico ou metafórico onde aparece a presença de
alguém em que o ambiente global, no qual se apresenta, constitui uma totalidade de fenômenos coexistentes que interagem.
Em Psicologia social, adotou-se o conceito de espaço social tomado do modelo da física
para indicar o universo dos processos da aproximação e distanciamento entre sujeitos
individuais e coletivos, conforme leis não diferentes das que regulam a atração e a repulsa dos corpos físicos. No espaço social, cada indivíduo se pode indicar baseando-se em
determinadas coordenadas, como sexo, idade, profissão, religião, nacionalidade, etc., que
estão na base da comunicação, do trabalho, da interação e da produção de significado.
A disciplina que estuda o espaço como sistema de comunicação para os significados
antropológicos se denomina “proxémica”. A disciplina estuda a organização do espaço
como sistema de comunicação. Na vida associativa o espaço é comunicativo, tanto porque
é canal que permite emitir e receber informações, quanto porque a quantidade e a mudança da distância entre pessoas que interagem qualificam a mensagem, dando-lhe tom e
realce. As pesquisas proxêmicas investigam três tipos de organização espacial:
a) o espaço “preordenado” é aquele determinado pela intervenção do homem com vistas à
atividade individual ou social que se deve desenvolver;
b) o “semiordenado” é aquele em que existem limites, mas onde as zonas funcionais são
flexíveis e ocasionais;
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c) o “Informal” é o que se refere às distâncias mantidas ou alteradas pelas pessoas que
interagem nas relações sociais segundo esquemas convencionais ou culturais.
Neste âmbito, se distinguem quatro tipos de distância: íntima, pessoal, social e pública,
mediadas pelo par “vizinhança”-“distância”, articuladas em escalas graduais nos distintos sistemas de mensagens e pelo par “contato”-“não contato”, de onde partem as percepções de intimidade, frigidez, falsidade, invasão, agressividade, etc. Limites, contornos,
zonas, esquemas, estruturas espaciais têm em cada cultura determinações precisas, ainda
que invisíveis, e significados profundos e enraizados que condicionam procedimentos individuais e sociais.
A vida e a presença do educador transcorrem em diversos cenários em que se realiza
a educação. Para o educador marista este cenário está determinado fundamentalmente
pela aula, a escola, o pátio, o colégio..., supervisionoar o refeitório, os pátios ou o dormitório, acompanhar os alunos no pátio, numa visita cultural ou numa excursão. Ou com
uma concepção mais abrangente desse espaço, no qual se incluem outros espaços onde se
evidenciam outras presenças. Falamos de colégio, escola, universidade, paróquia, bairro,
cidade, país...
A presença, qualificada pelo tipo de responsabilidade exercida, estará em consonância
com o cargo, papel ou função que desempenhe o educador.

9.3 PRESENÇA E COEXISTÊNCIA
A existência humana é sempre e originariamente uma coexistência. O termo “coexistência” foi introduzido pela fenomenologia e se utiliza na análise existencial para indicar
a estrutura transcendente da existência humana. Estar-no-mundo significa sempre estar-no-mundo com meus semelhantes, estar junto com as outras presenças196. A “relação
com” é precisamente a intersubjetividade por excelência que não tem e não pode ter aplicação no mundo dos objetos, que é em seu conjunto um mundo de pura justaposição”197.
A forma de “estar-com” e, portanto, de coexistir, tinha sido analisada por M. Heidegger a partir da noção de “cuidado”, pelo cuidado que o homem tem das coisas, enquanto
que entre os homens “há cuidado”. Este “ter cuidado” pode significar subtrair os outros
de seus cuidados ou ajudá-los a ser livres para assumirem seus próprios cuidados. No
primeiro caso, o homem não cuida tanto dos outros quanto das coisas que deve proporcionar-lhes; e, no segundo, oferece aos outros a possibilidade de se encontrarem a si próprios
196 BINSWANGER, L., (1946)
197 MARCEL, G., El misterio del ser BAC, Madrid 2002, p. 164.
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e de realizarem o próprio ser. A primeira é a forma “inautêntica” da existência como simples estar-juntos, a segunda é a forma “autêntica”, o verdadeiro coexistir enquanto estar-ali-com. A existência, assim, se descobre como coexistência originária e descobre o mundo como mundo-comum.
A presença do “outro” dá origem ao encontro198. O homem expressa com sua presença
a realidade de seu ser. Só a presença já é definitiva e inequivocamente reveladora de seu
ser. O simples estar ali é um fazer-se presente. Este ato, com o qual o sujeito se oferece a si
mesmo, o transcende por necessidade: um receptor em geral está envolvido, pelo menos
virtualmente, na ação da presença. Fazer-se presente é como declarar o ser próprio: é um
ato comunicativo. A presença é simbólica. O emprego de símbolos para a comunicação é
possível porque o homem mesmo é simbólico: o homem é a “imagem e semelhança” do
homem.
O “eu” é o símbolo do “tu”, ou seja, a outra metade do tu que permite ao eu reconhecer-se a si mesmo no outro. Sobre a base desta relação simbólica primária, os homens criam
outras formas de relação e sistemas simbólicos dos quais cada qual faz uso para expressar
sua individualidade.

9.4 AS RELAÇÕES.
Três são as esferas em que surge o mundo da relação. A primeira é a de nossa vida com
a natureza. A relação ali é obscuramente recíproca e está por debaixo do nível da palavra.
As criaturas se movem em nossa presença, mas não podem chegar a nós, e o Tu que lhes
dirigimos chega até o umbral da linguagem. Esta aproximação consolida a “domesticação” do entorno, isto é, que o tornamos familiar e conhecido. Domesticação tem aqui o
matiz não tanto de dominação quanto de torná-lo habitual de nossa casa, de nosso redor.
A segunda esfera é a vida com os homens. A relação é ali manifesta e adota a forma da
linguagem. Ali podemos dar e aceitar o Tu.
A terceira esfera é da comunicação com as formas inteligíveis. A relação está ali envolta em nuvens, mas se desvela pouco a pouco; é muda, mas suscita uma voz. Não distinguimos nenhum Tu, mas nos sentimos chamados e respodemos, criando formas, pensando,
atuando. Todo o nosso ser diz, então, a palavra primordial, mesmo que não possamos
pronunciar Tu com nossos lábios.

198 Ver LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, Revista de Occidente, Madrid, 1968, 2 T.
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As palavras primordiais que o homem usa nesse diálogo, pronunciadas desde o ser,
quando toma consciência do entorno que o envolve, para expressar sua relação com o
mundo, põem às claras que se estabelecem dois tipos de relações que sustentam sua existência: “Uma dessas palavras primordiais é o par de vocábulos Eu-Tu. A outra palavra
primordial é o par Eu-Ele no qual Ele ou Ela podem substituir-se por Isso”199.
A presença é dialógica. O diálogo troca reciprocamente a forma de ser de cada um. Um
só ato de presença revela fenomenologicamente a estrutura constitutiva comum. Mas a
comunicação não é só um ato de presença. Cada presença revela uma individualidade e os
pormenores de uma situação. Esta é a formalização que corresponde ao nível existencial e
histórico. A relação dialógica verbal é a mais distintiva, porque é a mais livre; é a condição
nativa do ser a partir da qual se atua historicamente a vocação de ser homem.
A obra fundamental de Martin Buber “Eu e Tu” constitui um detalhado estudo de precisões muito sutis e fecundas a respeito do alcance filosófico das correlações pessoais. As
palavras fundamentais não se dão por unidades, mas por pares: “eu-tu”, “eu-ele”. Nestas
palavras primordiais, a relação expressa pelo par de vocábulos “Eu-Tu”, o “Eu” da palavra primordial “Eu-Tu” é distinto do “Eu” da palavra primordial “Eu-Ele”. De tal maneira
que a palavra primordial “Eu-Tu” só pode ser pronunciada pelo ser inteiro, em troca, a
palavra “Eu-Ele” jamais pode ser pronunciada pelo ser inteiro”200.
As palavras fundamentais não significam coisas, mas relações; não expressam algo
que exista fora delas mesmas, mas, ao serem pronunciadas, criam um modo novo e próprio de existência. Estas palavras fundamentais se pronunciam com o ser.
A relação “eu-tu” é uma condição básica da pessoa humana como ser espiritual. Neste
abrir-se e revelar-se do “eu” a seu “tu” encontra-se a realidade da vida espiritual no homem que busca o valor e o sentido da vida no questionar da existência. A vida do homem
está ajustada em seu último fundamento de tal modo que só tem sentido se está em relação com o espiritual dos homens, uma relação viva e uma correlação vivida entre pessoa
e pessoa. O homem se define essencialmente como ouvinte da palavra. A palavra “eu” e a
palavra “tu” pronunciadas de modo criador criam uma relação particular de presença e
de compromisso.
A vida espiritual se impõe na existência dominando assim o fluir temporal e a dispersão espacial, mas não pela via da ocupação e sim pelo rigoroso tansbordamento, pois o
mistério da vida é mistério de expansão criadora de âmbitos.
Só na relação viva com o “tu” se converte o homem em personalidade e, portanto, naquilo que verdadeiramente é. A abertura desinteressada à surpresa sempre nova da vida,
199 BUBER, M. Yo y tú, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984. p. 7.
200 BUBER, M. Yo y tú, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984. p. 7.
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em diálogo com seres dotados de intimidade, desperta no homem possibilidades inéditas
que põem seu ser ante a evidência da verdade e da realidade que ele é. O fundamento
desta interrelação se enraíza no encontro, no diálogo secreto ou explícito que se inicia
com uma segunda pessoa, onde a palavra é o campo aberto, o meio no qual os homens se
encontram e levam a pleno resultado seus respetivos seres, o lugar onde se expressam os
atos de interpelação e resposta. A união de ambos constitui o “diálogo”, âmbito dinâmico
de encontro de diversas formas consecutivas da mútua interpelação e das respostas que
se vão dando.

9.4.1 O dom da Palavra.
Ferdinand Ebner,201 a quem vou seguir nesses parágrafos, nos oferece uma interessante perspectiva para fundamentar a relação educativa em chave personalista.202
O homem alacança seu desenvolvimento pessoal se, de modo consciente e livre, aceita
sua tensão originária em direção ao “tu”. O dom da palavra põe o homem na necessidade
de fazer opção ante o “tu” e decidir sua orientação ética e a existência de sua vida espiritual, e o desenvolvimento pessoal se vai realizando à medida que o “eu e o “tu” vão criando,
de modo consciente e livre, espaços de interrelação. Esta perspectiva põe o homem no
espaço criado pela relação intersubjetiva de realidades dialógicas203. O homem se define
como ouvinte da palavra204. O verdadeiro “eu” no homem é seu ouvido interior, receptor
da palavra”205.
Ter o dom da palavra é possuir a capacidade de criar relações que significam modos novos de realidade e plenificam a realidade humana. Portanto, a palavra não se reduz a mera
exteriorização de algo interior, mas é a colocação em prática da única forma de verdadeira
interioridade pessoal, que é a vida-em-relação.
A palavra é lugar de encontro de tão diferentes e tão elevadas instâncias que o homem
não pode dominá-las com o entendimento, a não ser aceitá-las e percebê-las com a razão,
em atitude ativo-receptiva. Tão rico é o mistério da pessoa!

201 EBNER, F., Una interpretación dialógica del ser humano, p. 3-90. Esta obra foi incluída na primeira edição da obra Pensadores cristianos contemporáneos, BAC.
Madrid, 1967. Uma reedição dessa primeira obra, com certa variantes em relação à sua primeira edição, foi feita por ALFONSO LOPES QUINTÁS, El poder del
diálogo y del encuentro, BAC, Madrid 1997, na qual se inclui o estudo sobre Ebner que figura na obra Antropologías del siglo XX , de JUAN DE SAHAGÚN LUCAS,
Sígueme, Salamanca 1976 p. 149-179. Nesta obra, suprimiu-se a terceira parte do estudo de Ebner publicado na obra Pensadores cristianos contemporâneos,
p. 178-280.
202 Ebner embasa seu pensamento sobre a pessoa seguindo o personalismo iniciado com Mounier, que vê o homem como um ser material, mas ao mesmo tempo
interior e transcendente concepção que, depois, outros grandes filósofos continuaram.
203 LÓPEZ QUINTÁS, A., El poder del diálogo y del encuentro, BAC, Madrid 1997, pp. 82-88.
204 RAHNER, Oyente de la palabra.
205 EBNER, F., Una interpretación dialógica del ser humano, p. 11.
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Se, para percorrer o caminho do “eu” ao “tu” se faz uso da palavra, isto jamais pode
acontecer a não ser através da configuração criadora de nova vida espiritual. Só no ato de
falar e de amar se leva a efeito o que constitui propriamente a existência: a vinculação viva
do “eu” e o “tu” e a interrelação de ambos no diálogo e no amor. As categorias de “palavra”
e “amor” aludem à constituição da intersubjetividade.
A palavra corretamente pronunciada cria um âmbito de entrega de confiança dentro do
qual se ilumina o verdadeiro ser das necessidades pessoais. E derivadamente o das não-pessoais. E a iluminação não acontece no recinto delimitado do sujeito, mas no âmbito
relacional criado pela relação “eu”-“tu”. E são possíveis modos eminentes de presença que
conferem ao conhecimento humano um âmbito infinito de desenrolar para adentrar-se no
mistério das realidades ocultas que só se revelam por via de expressão. Aqui encontra sua
fundamentação o princípio pelo qual a presença se constitui em pedagogia.
Para chegar a esta meta, o ser humano tem que realizar um constante e progressivo
“afinar o sentido das coisas espirituais”. Estamos diante de um conceito de verdade relacional, portanto, realista, muito distante de toda forma de banal relativismo e subjetivismo. A verdade existencial que se dá na comunicação intersubjetiva significa um momento
de plenitude ontológica, na que o “eu” e o “tu” se constituem em seu ser e se oferecem
mutuamente a verdade de seu ser, que se revela e se diz através do amor ou da palavra.
O homem necessita da palavra para se esclarecer sobre si mesmo e sobre o seu pensar,
pois a palavra é a luz de sua vida. A relação com “tu” verdadeiro é o que converte o pensamento falado em verdade objetiva.
Quanto mais o espírito adentra em nossa vida sensitiva, tanto mais esta se aproxima
da palavra.

9.4.2 O dom do amor
Se a existência do homem se realiza na comunicação interpessoal, o sentido da vida humana se enraiza no amor. Só no ato de falar e amar se leva a efeito o que constitui propriamente a
existência: a vinculação viva do “eu” e do “tu” e a interrelação de ambos no diálogo e no amor.
A linguagem como expressão do diálogo, o amor como força de atração e coesão pessoal e
o ser como afirmação dos entes frente ao nada: eis ali a tríade que junta em feixe consistente e
denso o sistema do pensamento de Ebner.
O que importa a Ebner é a captação das realidades espirituais em toda a autenticidade viva
de sua capacidade criadora, contra a tendência de considerar como único objeto adequado
do entendimento os seres que só gozam de uma forma “inferior” de espaço-temporalidade. E
consagra a atenção a esses modos de ser que “por gozar de grande flexibilidade interna entitativa” dão uma primeira impressão de imprecisão e de irrealidade, porém que os situa num
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plano de realidades in-acessíveis que produzem a sensação inevitável de estar sobre o nada, a
quem não se libertou da submissão das realidades empíricas.
Este conhecimento se constitui primariamente na tensão viva que se dá entre duas pessoas, entre o “eu” e o “tu”. Tais realidades “pendulantes” se constituem através de um processo dinâmico de interrelação. Para isso haveria que deixar às claras a falta de fundamento
que mostra a concepção da presença na qual se dá a primazia, concedida durante séculos,
à categoria de “permanência” sobre as de “ relação e movimento”. Mas o tratamento radical
deste tema exigiria, por sua vez, a elaboração rigorosa de uma teoria geral das entidades “não-objetivas”, cujas diversas formas de realidade é ineludível descobrir e precisar com o maior
rigor, para ganhar o nível entitativo ou superior em que não vigoram as estreitas limitações
espaciotemporais próprias do empírico. O “novo realismo” se assenta em “formas eminentes de substantividade”. Daí, o papel decisivo que nele exercem as categorias de ”palavra e
amor”, que aludem à constituição dialética de âmbitos intersubjetivos, supra-individuais, de
vida humana.
Este gênero superior de objetos-de-conhecimento postula a mobilização de todas as faculdades que põem o homem em realidade: entendimento, vontade e sentimento.
A força do ser se experimenta, antes de tudo, no plano de onde surge a experiência do amor
e os seres se potenciam ao mover-se em âmbitos superiores de encontro. É doutrina comum
em psicologia e entre os personalistas que o “eu” de cada pessoa só se constitui plenamente
ao entrar em relação pessoal com o “tu” dos demais e, sobretudo, com o “tu” de Deus. A existência do “eu” não se firma em sua relação consigo mesma senão em sua relação com o “tu”206.
A relação “eu” - “tu” é a realidade inexplicável e indedutível, a realidade mais autêntica. A
vida do homem está conformada em seu último fundamento de tal modo que só tem sentido
estando em relação com as pessoas, com a dimensão espiritual das pessoas.
A realidade da vida espiritual no ser humano consiste em o “eu” abrir-se e revelar-se ao seu
“tu”. Todos nós somos pessoas de coração sofrido, prisioneiros que esperam ser libertados da
prisão do seu eu, cegos que suspiram pela luz na noite escura da própria existência207.
Esta finitude e limitação de nossa existência se enraízam na carência de “tu” de nosso “eu”.
Uma pessoa cujo eu encontrou seu verdadeiro tu sai da finitude e entra na infinitude.
A relação viva que medeia entre o “eu” e o “tu” através do fenômeno humano do encontro
constitui o ser mais autêntico do homem. Só no ato de falar e amar se realiza o que constitui
propriamente a existência: o vínculo vivo do eu e do tu e a interrelação de ambos no diálogo e
no amor.

206 EBNER, F., Una interpretación dialógica del ser humano, p. 76.
207 EBNER, F., Una interpretación dialógica del ser humano, p. 9.
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Esta dialética se revela em toda sua fecundidade e grandeza a quem, alguma vez, fez a experiência da vida interior em diálogo com esse Deus escondido que nos é mais íntimo, segundo
a intuição de Santo Agostinho.
Nas realidades interpessoais se dá uma forma eminente de proximidade e, ao mesmo tempo, um modo correspondente de distância de pespectiva e de reverência que possibilita fazer
a experiência radical do ser onde ele se revela com maior intensidade. A palavra e o amor são
chaves para penetrar no sentido da vida pessoal.
O fenômeno humano da reverência depende diretamente da intuição do profundo.
Desta rápida análise das estruturas transcendentais da existência pode-se concluir que a
concepção da presença como “estado da pessoa que está diante ou na mesma situação que
outra ou outras”, segundo a definição do dicionário ou a acepção descriptiva da práxis educativa marista, se densifica à medida que se considera em profundidade cada um dos elementos
da estrutura transcendental da exitência humana. Com o conceito “presença” não se alude
somente ao “estar diante de”, senão estar com todo o projeto existencial, com toda a história
pessoal do educador ante o educando e o inverso, em que a autenticidade daquilo que cada
um é constitui o capital pessoal do que vale cada um. O conceito de “presença” desborda a
concepção mais elementar que a relaciona com a atividade dos sentidos para ampliá-la com a
perspectiva nova que lhe dá a intencionalidade.
A presença do homem no mundo, em sua própria natureza constituída pela capacidade de
dirigir-se intencionalmente às pessoas e às coisas que rodeiam o homem num espaço e num
tempo concreto, dá origem a uma coexistência do homem com seu entorno, determinada pelas qualificações que estão no interior do homem.
“Estar com” outros seres dotados de espírito expõe o ser de cada um ante o ser dos demais.
Esta presença do “eu” diante do “tu” propõe um diálogo interpessoal de correlações interpessoais, que criam um modo novo e próprio de existência e geram um âmbito dinâmico de encontro, de mútua interpelação e de resposta.
O desenvolvimento pessoal do ser humano consegue-o quem aceita de modo consciente e
livre a tensão originária em direção ao “tu”. Nas relações interpessoais, as categorias de “palavra” e “amor” aludem à constituição dialética de âmbitos intersubjetivos e supraindividuais
dentro do diálogo. Esta perspectiva nos conduz a situar o essencial do ato educativo no interior
da pessoa. Sendo a educação um ato que se propõe finalidades, metas, objetivos, está guiado
fundamentalmente pela intencionalidade e, portanto, a intervenção da “presença” do educador no ato educativo deve ser interpretada através da intencionalidade. As intencionalidades
do ato educativo se tornam claras nos projetos educativos, nos guias pedagógicos ou nos documentos institucionais de onde se recolhem as declarações de princípios.
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CAPÍTULo 10
10. UMA PEDAGOGIA ENCARNADA
Nos capítulos seguintes, proponho-me a escolher, das biografias dos educadores maristas que estudei, aqueles indicadores da atividade pedagógica realizada pelos protagonistas como o material básico para destacar os critérios que os guiou em sua maneira de se
fazer presentes entre as crianças e jovens, adotando um sistema pedagógico que assume
o princípio de que a presença do educador é imprescindível para educar. Exporei, em seguida, a eficiência da presença do educador e a análise fenomenológica do processo educativo, que se inicia com a presença do educador. Estudarei, depois, o ambiente educativo
que a pedagogia marista oferece, feito de simplicidade na convivência e de ambiente de
família, visto através das vidas dos protagonistas das biografias estudadas. E, finalmente,
analisarei as contribuições que as biografias oferecem para entender a eficiência da presença do educador marista a partir das motivações que o movem a se fazer presente no
campo educativo.

10.1 A PRESENÇA DO SER MARISTA NA PEDAGOGIA.
A presença é sempre presença de um ser, isto é, de algo ou de alguém que é o que é com
evidência. A pedagogia que vamos considerar aqui é a pedagogia suscitada a partir da manifestação do ser marista. O “ser ali” que usam os existencialistas é o referente conceitual
fenomenológico da presença de um educador marista, no que se refere a suas possibilidades mais peculiares de ser no mundo. Portanto, a expressão “a presença”, assim em abstrato, deve ser entendida, em nosso contexto, como a presença de alguém, isto é, de uma
pessoa, de um educador ou de um educando, com todas as possibilidades existenciais que
seu respectivo ser encerre.
Essa afirmação implica que se deva justificar o “ser marista” e destacar as peculiaridades que permitem diferenciá-lo de outro, ou de outros modos de ser que também educam
com sua presença. A pedagogia da presença não é uma posse pedagógica exclusiva dos
maristas, mas se a presença marista pode contribuir em trazer alguns traços peculiares
que caracterizam a pedagogia marista, esses traços têm de fundamentar-se no ser marista.
Parto da hipótese de trabalho de que as histórias de vida dos que foram maristas podem trazer descrições de diversos matizes, indicadores da maneira como se manifestou
sua presença em seu atuar educativo. Depois de haver realizado um primeiro trabalho
de leitura de 220 biografias de educadores maristas, a fim de selecionar os textos mais
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significativos que encontrei nelas, relacionados com sua presença na pedagogia (ver Anexo 2), passarei a sintetizar os traços distintivos dessa presença.
De saída, pode-se enunciar uma segunda hipótese dizendo que o conjunto de traços educativos mais característicos destacados nessas biografias pode chegar a constituir um “ícone” da
presença educativa marista, desde suas origens até nossos dias. O ícone educativo da presença
marista pode ser confeccionado com a técnica do mosaico que, em pequenas peças de diferentes cores, tons e formas, servem para definir os matizes que dão expressividade ao conjunto
da obra. Essas pequenas peças que destacam a vida e colorido da presença dos educadores
provêm de algumas biografias dos educadores maristas, escolhidas aleatoriamente, escritas
durante o período que abrange desde os inicios da instituição, com a biografia do Irmão Luís,
felicido em 1847, até a data com a qual se encerra a última biografia consultada (2006).

10.2 OS DINAMISMOS DA PRESENÇA MARISTA NA PEDAGOGIA
Nos relatos das biografias de educadores que analisamos, fala-se expressamente da
presença do educador e da incidência que tem na vida dos que se encontram ao seu redor.
Preenchias todos os espaços da casa e de uma ou outra maneira estavas presente em nossas atividades208. Os alunos podiam afirmar: olha o
Irmão Leo!209. Impunha-se por sua presença210. Nos intervalos - recreios
- mantinha presença constante junto aos alunos211. Tantos anos de relação com a comunidade marista e, preferentemente, por ele, quando
vejo um marista, vejo um irmão212. Os meninos e as meninas, se não
estavam como deviam, ou faziam o que não deviam fazer, quando aparecia “o Ayala” se punham firmes213. Discretamente a presença remota
do Irmão se impunha214. Esta incaptável presença do irmão Superior...
clausurava os atos relevantes e memoráveis do estabelecimento.215

208 IRMÃO CANDELAS ESTÉVANEZ, J., (1918-1996) em Provincia Marista da América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003. T. 3, p. 199.
209 Testemunho do Irmão Albino Moretto a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os incríveis
irmãos Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 100.
210 Testemunho do Sr. Celso Maripi a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os incríveis irmãos
Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 124.
211 Testemunho de Vitor Rosseto a respeito de IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 41.
212 Testemunho de Benita Espadas, em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 56.
213 Testemunho de Benita Espadas, em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 57.
214 ROMERO LOZANO, A., Urbano José, fms. Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín, 1963, p. 241.
215 ROMERO LOZANO, A., Urbano José, fms. Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín, 1963, p. 242.
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Este aspecto externo da presença impacta de forma muito variada; impressiona positiva ou negativamente, faz rir, impõe respeito, desprestigia, repugna, atrai, cativa.
Era uma figura simpática216. Por ocasião de seus 80 anos, dissemos-lhe
que para nós eram 80 “rollos” coloridos. De cores vivas! Assim como são
vivas, hoje, sua imagem e sua voz. Como vivíssimos são seu rir e seu gesto com sentido de humor, seu gosto pelo novo e seu sentido humano
e, mais que nada, quão vivas se nos apresentam sua caridade fraterna
e sua piedade para com o Senhor!217. No mais, nascido alvernense, ter
ra de Vercingetórige, a sua corpulência e certas disposições físicas e
morais, que algumas más línguas denominam hebraicas, fazem-no sobressair tipificado e original. Está ele predestinado a herói de contos
curiosos e mesmo melodramáticos218.

E quando a convivência de educadores e educandos é longa e intensa na proximidade
dos espaços ou das relações, as biografias destacam os traços com valorizações que indicam longas vivências, incidências sucedidas, experiências realizadas no percurso do
tempo educativo. Os biógrafos afirmam que esses traços dos educadores maristas se convertem em ingredientes educativos, que exercem uma ação constante e deixam marcas na
vida dos educandos: segurança, entusiasmo, confiança, amizade, simpatia... “Bastavam
poucos momentos em sua companhia para sentir-se à vontade e confiante”219. “Transmitia
confiança. A gente perto dele se sentia seguro”220. As valorações desta presença feitas de
diversas instâncias, seja por pessoas pertencentes à instituição, seja por outras, reconhecem que a presença do educador marista é eficiente do ponto de vista educativo.
“Em seu grupo, você era maravilhoso: conseguia devolver a saúde a
todos e uma alegria contagiante. Muito obrigado por sua presença
transformadora”221. “Todos estávamos em tudo”222. “Dizer os maristas
de Cienfuegos é falar de um dos estabelecimentos mais belos, mais

216 Testemunho do Ir. Vitor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963). BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 38.
217 THEOPHILUS, Paul François Allemand, 18-11-1972, Guadalajara, em Siguiendo sus passos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 85.
218 IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 334.
219 IRMÃO COSGAIA PALACIOS, em Provincia Marista da América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 166.
220 Testemunho do Ir. Félix Conte a respeito do IRMÃO NILO (João Ignácio Rech, 1911-1988). BAIRROS, J. C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf,
Porto Alegre 1998, p. 80.
221 IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 20.
222 IRMÃO HERIBERTO JOSÉ, Salvador Flores Meyer, 11-03-1972, México, D.F. em Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 61.
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funcionais, mais saudáveis e mais proveitoso de Cuba de ontem”223.
“Cinco vezes lhe fecharam a escola e seis vezes o Irmão voltou a abri-la”224. “Ao longo de muitos anos como estudante e depois como funcionário e professor do Colégio Marista PIO XII, conheci e passei a admirar
o grande valor dos educadores e da obra educacional marista”225. “Mesmo não sendo católico, sempre admirei a educação religiosa e integral
dada pelos Irmãos Maristas. Fui aluno deles durante 9 anos. Como
cristão, sempre respeitei meus mestres, reconhecendo neles homes
religiosos competentes e verdadeiros educadores”226. Uma homenagem muito carinhosa... a todos os demais Irmãos Maristas, verdadeiros
pedagogos, gigantes da educação, que me marcaram profundamente...
Eles foram nossos verdadeiros pais na formação intelectual e espiritual. Jamais poderei esquecê-los”227. “Conservo ainda hoje uma grande
dose de respeito e admiração para com essa Congregação, fundada
pelo grande educador Mercelino José Bento Champagnat”228.

Os efeitos da presença são lembrados muito tempo depois em referência à influência
que teve na vida da pessoa ou da cidade.

“Passei toda a minha infância e adolescência em convívio direto, constante e até diário, com os Irmãos e o Colégio”229. “Esteve na mais alta
consideração tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto civis com as
quais teve que se relacionar”230. Fiquei cativado por vocês encantado
pela sua maneira de tratar as crianças e de ensinar, cativado por seu
ensino moral e religioso; especialmente pelos catecismos do sábado
em que nos falava com tanta unção e carinho da devoção à Virgem”231.

223 IRMÃO MAXIMILIANO Moisés Madiavilla, 23-10-1972, Cidade de Guatemala, em Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 79.
224 IRMÃO ANDRES VALERIANO Salvador González Villaseñor 11-02-1982, Morelia, Michoacán, em Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 250.
225 Testemunho do Prof. Hélio Morchel, pres. da Associação de Ex-Alunos Maristas de Novo Hamburgo, a respeito do IRMÃO NILO (João Ignácio Rech 1911-1988). b,
J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 81.
226 Dr. Régis Luiz Feldmann, em IRMÃO ROGERIO (Nicolau Rech 1910-1960) BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre
1998, p. 50.
227 Dr. Régis Luiz Feldmann, em IRMÃO ROGERIO (Nicolau Rech 1910-1960) BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre
1998, p. 50.
228 Dr. Régis Luiz Feldmann, em IRMÃO ROGERIO (Nicolau Rech 1910-1960) BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre
1998, p. 50.
229 Testemunho de Farnando L.Casagrande, ex-aluno, em IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os incríveis
irmãos Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 101.
230 IRMÃO FELIX, (1848-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, p. 554.
231 IRMÃO MARCELINO LUIS, (Ignacio Vázquez del Castillo, 28-12-1977), México, D.F., em Siguiendo sus Pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 186.

124

UMA PEDAGOGIA ENCARNADA

Também aparecem os contrapontos que nos colocam claro o realismo do ser marista:
“Às vezes, quando a paciência passava dos limites, era um tanto explosivo”232. “Era temperamental e imprevisível, em algumas
ocasiões”233. “Com o passar do tempo, começou a faltar-lhe essa dose
adequada de paciência que tolera os eventuais ímpetos de rebeldia dos
jovens daquela época e daqueles ambientes educativos”234. “Os ‘fiñes’
cubanos, irrequietos e buliçosos, provaram mais de uma vez a resistência de sua paciência, que não era muita, mas não fizeram desaparecer o
sorriso espontâneo de seu rosto”235.

Aqui, é preciso acrescentar uma observação sobre a universalidade da eficiência da
presença. A presença do educador marista, nas biografias, não parece vinculada a cargos ou a responsabilidades específicas de direção ou de governo, ou a lugares determinados como aulas ou pátios; ao contrário, nas biografias recolhem-se manifestações em
qualquer lugar onde se encontre o educador exercerndo as mais variadas funções, serviços ou responsabilidades. Os testemunhos que encontramos provêm tanto de regentes
(prefeitos), diretores, professores que se desenvolveram entre os pequenos ou que exerceram suas atividades entre os grandes, nas aulas universitárias, no pátio, nos serviços
complementares.
“Escondido entre as paredes de uma sala de aula ou entre o amontoado de livros e cadernos da livraria, sempre com a habitual amabilidade,
sempre com a mesma têmpera, sempre com o mesmo sorriso, sempre
com o mesmo afã de agradar economizando”236. “Acompanhava os alunos que nos domingos à tarde iam ao campo de futebol”237.

Fica claro que as biografias reconhecem, de forma explícita, que a presença do educador na educação marista é eficiente. Por conseguinte, está justificada a pesquisa das

232 Testemunho de Ir. Victor Rosseto, a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.. p.
42.
233 Testemunho de Fernando L. Casagrande, ex-aluno, em PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech, 1915-1972), BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 104.
234 SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Leopoldo Moreno Alegre, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 14.
235 IRMÃO VEREMUNDO ECHÁVARRI ASIÁIN, em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 139.
236 IRMÃO BABIL GABRIEL ECHEVARRÍA, em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 101.
237 Testemunho do Ir. Flaviano, a respeito do IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech, 1906-1980). BAIRROS, J.C., Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre
1998, p. 21.
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razões pelas quais a pedagogia marista atribui importância tão grande à pedagoria que
surge a partir da presença do educador.

10.3 A PRESENÇA E A MANEIRA NATURAL DE SER.
A importância da presença do educador marista no ato educativo se torna clara, de forma prática, quando comprovamos sua ausência. O que acontece quando o educador que
deveria estar não está presente? O que acontece quando o professor que deveria estar em
sala de aula ou no pátio não está presente?
A primeira impressão que se percebe é que rompe o sistema educativo; falta algo importante para que se possa iniciar, continuar ou concluir o ato educativo e conseguir os
fins que se propõe. E a tendência imediata é ir buscar outra pessoa para substituí-lo. O
primeiro incômodo que se pode sentir é a disfunção que decorre de alguém não estar na
função em que deveria estar. É uma experiência de desordem dentro da ordem prevista;
de desorganização dentro da organização estabelecida. Porém, o incômodo maior surge
quando se considera que a disfunção afeta a ordem da finalidade da educação. De modo
que a presença é necessária para o sistema educativo marista porque é um requisito imprescindível para alcançar seus fins, e a ausência do educador impede a consecução de objetivos desejáveis. Se a presença é reconhecida como requisito imprescindível no sistema
educativo marista, dever-se-á ressaltar o que é que a torna necessária, e por quê.
O fato de que seja necessária para o sistema não quer dizer que, às vezes, seja eficiente
em sua aplicação. É o caso do Irmão Teófilo e do Irmão Avit no seguinte fato curioso.
“Chegou a seu destino quinze dias antes de iniciar as aulas, com um excelente Irmão jovem para a classe des pequenos e que ficou apenas alguns meses. Conhecendo a indisciplina de seus futuros alunos, o Irmão
Avit recusou-se a cuidar deles na igreja antes de conhecê-los na classe. Aquele primeiro domingo foi uma desordem lamentável! O Irmão
Teófilo viu e se sentiu impelido a colocar ordem, pegando alguns pelo
pescoço, puxando a outros pelos cabelos, mas sem resultados. O pároco, senhor Venet, passava e tornava a passar, enquanto, com os olhos
arregalados, olhava para esses dois recém chegados, e parecia bastante descontente. Depois das vésperas, mandou chamar o Irmão Diretor
e lhe disse: Que tipo de gente me trouxe? Tem ares de imbecil e de incompetente. Pode mandá-lo de volta a l’Hermitage, e, de lá, envie-me
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outro. O Irmão Teófilo, muito perplexo, contou isso ao Ir. Avit. Este lhe
respondeu: Tenha paciência, não quero “quebrar minha pipa” antes de
começar cuidando de crianças que ainda não conheço. No domingo seguinte, repetiram-se as mesmas cenas. O pároco estava irado e o Irmão
Teófilo distribuía “cascudos” aqui e acolá. Na segunda-feira seguinte,
o Irmão Avit, que era titular, tocou a sineta na hora, tomou assento em
sua classe e, com óculos escuros, fingia ler. Os meninos chegaram, o
olharam e começaram a falar entre eles... De imediato, aprontaram a
desordem. Um dos pirralhos, utilizando o linguajar da região, disse:
“Tem medo”. O Irmão Avit tirou os óculos e largou o livro, deu um murro na mesa que restabeleceu imediatamente o silêncio. Em seguida,
fez-lhes uma reflexão séria que todos ficaram muito impressionados,
de modo que o silêncio perdurou durante o resto da aula. No domingo
seguinte, as crianças se dirigiram à igreja de duas em duas, e em silêncio, coisa que já não se via há vários anos. Isso deixou atônitos os numerosos espectadores que estavam na praça. O pároco Venet, que havia
chegado com antecedência à igreja, ficou boquiaberto ao ver os alunos
entrarem em silêncio na igreja, fazer a genuflexão respeitosa diante do
altar, colocar-se em ordem perfeita nos bancos, fazendo o sinal da cruz.
Não acreditando no que estava vendo, tornou a percorrer o olhar por
cima das crianças e, sobretudo, sobre aquele que havia tratado como
incompetente. Ao que tudo indica, desde vários anos, não presenciava
cena semelhante”238.

Neste episódio da vida do Irmão Avit se descreve uma situação na qual se contrapõem
dois modos diferentes de atuar, fundamentados em duas maneiras distintas de ser. Os
dois se acham presentes no campo educativo, mas com resultados bem diferentes. O Ir.
Teófilo é ineficiente por sua maneira de ser. Avit, ao contrário, é eficiente por seu modo de
ser. Mas ambos, Teófilo e Avit, partem de um princípio comum: a presença do educador
é parte de seu sistema educativo, mas, ao tentar colocá-lo em prática, as qualidades que
cada um traz fazem funcionar o sistema educativo de modo oposto.

238 IRMÃO Avit, Anais do Instituto, Roma, 1993, T. 1, p. XVII-XIX.
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10.3.1 O TEMPERAMENTO.
Neste episódio podemos considerar como o temperamento do educador influi no modo
como se pratica a presença frente aos educandos. O episódio do Irmão Avit põe em evidência que a troca da presença de um educador pela de outro educador conduz a resultados educativos diversos. Por que os alunos não atendem ao Irmão Teófilo, ao passo que
atendem ao Irmão Avit?
Em primeiro lugar, observamos que o temperamento, ou seja, os dons naturais de cada
um têm grande incidência na maneira como se manifesta a presença. Os respectivos temperamentos de educandos e de educadores suscitam poderosos efeitos interativos que se
destacam quando analisamos a experiência da presença. O temperamento se diferencia
de outros atributos individuais, como a Inteligência, a motivação ou os interesses. Estes
descrevem o que as pessoas fazem, por que o fazem e se o fazem melhor ou pior. O temperamento se refere ao como o fazem. Os antigos gregos falavam de indivíduos fleumáticos,
coléricos, melancólicos e sanguíneos, relacionando os temperamentos com humores corporais. Sheldon propôs três tipos corporais: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, vinculando cada um a um temperamento diferente.
O temperamento se evidencia na maneira como o educador marista faz as coisas, o
método, a ordem, o interesse, a sistematização, a rotina, a negligência, a previsão, a rapidez ou lentidão, etc., sinalizando as diferenças individuais que marcam uma primeira
diferença entre a maneira de fazer de um professor e a de outro. A presença das diferenças
individuais influencia na melhor ou pior maneira de afrontar as exigências pessoais e sociais e no modo concreto como se vive a atividade diária na aula.
“Retidão e firmeza de caráter têm sido as qualidades dominantes desse educador de mérito”239. “O caráter, as delicadezas de sua virtude e
seu zelo em formar seus alunos, tanto na piedade como nas ciências
humanas”240. “De forte personalidade e vigor físico, impunha rígida moral e disciplina, aliada ao senso de responsabilidade”241. “Sua disciplina
intelectual e moral se tornou célebre nos claustros da Universidade de
Cauca e na cidade de Cali, apesar de seu temperamento nervoso ativo,

239 IRMÃO COTTIDE, (1843-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 4, p. 215.
240 IRMÃO CANTIEN, (?-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 6, p. 322.
241 Testemunho de Antonio Isaias, ex-aluno, a respeito do Irmão CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 31.
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que por vezes o levava a excessos de trabalho e de exigências”242. “Era
um homem decidido, lutador e de caráter sincero e aberto”243.

Uma reflexão mais ampla nos conduzirá a considerar a incidência do temperamento do
educador marista no rendimento escolar de seus alunos, na conduta em geral, nos resultados da educação, tanto positivos quanto negativos.
“Decidido e exigente. Gozava de muito boa reputação como professor,
como profissional da educação”244. “Na hora de trabalhar dava duro,
mas também sabia aproveitar de momentos de lazer para divertir os
Irmãos”245. “Era enérgico e vigilante, exigia ordem e trabalho sério”246.
“Professor muito esforçado em transmitir seus conhecimentos religiosos e científicos”247. “Na hora das provas orais nos fazia comer o pão que
o diabo amassou”.248. “Sabe ser severo e justo: compreende-se isso e
fica-se tranqüilo. É muito querido pelos alunos, apesar das exigências,
o que não é um êxito de pouca importância.” 249.

10.3.2 O CARATER.
Deve-se também destacar algumas pinceladas caracterológicas procedentes das
faculdades anímicas, que acrescentam matizes à presença do educador, como entusiasmo,
cordialidade, constância, equanimidade, animação, serenidade, desânimo, preguiça, ociosidade, abatimento, etc., disseminadas pela superfície do acontecer histórico nas histórias
da vida dos educadores:

242 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 73.
243 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 144.
244 Testemunho do prof. Pedro Hoffman, a respeito do IRMÃO ROGÉRIO (Nicolau Rech, 1910-1960). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 54
245 Testemunho do Irmão Flaviano a respeito do IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 21.
246 Testemunho do Irmão Albino Moretto a respeito do IRMÃO PAULO SALVIO (Leo Guilherme Rech, 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 100.
247 IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 19.
248 IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os incríveis irmãos Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998, p.125.
249 IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 361.
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“Seu caráter era forte, lutador, empreendedor e, em certas ocasiões,
provocava choques com algumas pessoas”250. “Seu caráter alegre, sua
habitual afabilidade, que deixava transparecer a limpidez de alma contente e satisfeita no serviço divino, eram proverbiais”251. “Seu caráter
franco e equânime, sua bondade e sua ciência ganharam-lhe os corações, a ponto que quarenta anos mais tarde seus alunos relembram
com admiração suas eminentes qualidades de educador”252. “De caráter alegre e conciliador”253. “Graças a seu feliz caráter, levava alegria
e bom humor em todas as partes aonde ia”254. “Com seu bom caráter,
sabia atrair e cativar as crianças e os idosos”255. “De um caráter ardente
e de grande retidão”256. “Era um homem de personalidade rica”257. “Homem muito dócil e serviçal; de caráter algo diminuído devido a uma meningite que sofreu”258. “”De caráter agradável e serviçal para com todos
os alunos e professores”259. “Era um homem de caráter franco e expansivo, que sabia manter ao seu redor a alegria e o otimismo. As pessoas
se sentiam à vontade com ele. Seus alunos lhe devotavam grande apreço porque ele sabia grangear-lhes a simpatia”260.

Na pedagogia marista se recolhem orientações para ajudar as dificuldades provenientes do caráter. “O caráter não é algo que se pode adquirir, porque não se pode mudar a natureza humana. Na melhor das hipóteses podem-se atenuar seus inconvenientes e tristes
consequências, seguindo com grande docilidade os conselhos e orientações do Superior,
mantendo com exatidão o método de ensino e o regulamento da escola, supervisionando atentamente as crianças para dar-se conta do que fazem e prevenir suas faltas. Esses
meios valem também para corrigir a inconstância”261.
A sensibilidade temperamental dos educadores maristas pode influir na natureza das
interações na aula, no clima e na qualidade das experiências escolares dos alunos. O temperamento influi no modo de selecionar atividades e ambientes; configura as respostas
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
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dos outros e modifica o impacto do ambiente. O educador marista cuja presença seja qualificada por parte dos alunos como de “trato fácil”, “sociável”, “receptivo”, “simpático”
terá uma aceitação mais propícia do que se for qualificado de “duro”, “antipático” ou “antissociável”. As características dos temperamentos dos educadores influem nos ambientes afetivos das aulas bem como nas facilidades de relação com todos e com cada um dos
educandos. Quando nas histórias de vida lemos que o educador marista “era um homem
sociável quase por natureza, pois tinha um temperamento sangüíneo; bondoso sem ser
bonachão;”262 “dotado de uma natureza amável e condescendente”263; ou, então, que “era
uma bela amálgama de seriedade, de liberdade e de sã alegria,” 264confirma o que acabamos de dizer. E podem-se acrescentar outras mais:

“Normalmente era tranquilo e não perdia a cabeça”265. “Estava sempre
alegre, feliz de poder servir”266. “Tinha o dom de irradiar alegria”267.
“Nunca o vi triste ou mal-humorado”268. “Ao mesmo tempo, era emotivo,
sensível, com muitos traços de delicadeza”269. “Aqueles que o conhecemos e nos relacionamos com ele recordamos com respeito sua postura
nobre e simples, homem expressivo, recatado, portador de uma alma
encantadoramente perfeita”270. “Pelo seu caráter feliz, pela sua descontração e riso fácil, era grande fator de alegria na comunidade”“271.
“Um sorriso franco e permanente enchia de encanto seu rosto e sua
pessoa, de tal modo que seu relacionamento e seu serviço resultavam
sempre agradáveis”272.

262 Testemunho do Irmão Ricardo Rosseto, a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 38.
263 IRMÃO MÉTHODE, (1838-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 6, p. 327.
264 (Ir. Alain Delorme, Conselheiro geral 1985-1993, Roma, 4 de outubro de 2001). Giovanni Bigotto, Basilio Rueda Guzmán, otro Champagnat, Casa Generalícia,
Roma, 2002, p. 52.
265 Testemunho de Valdemar Fabiani a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech, 1915-1972). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 120.
266 Testemunho do Irmão Flaviano a respeito do IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 21.
267 Testemunho do Irmão Vitor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 41.
268 Testemunho do Irmão Avelino Scopel a respeito do IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech, 1906-1980). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 22.
269 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 101.
270 Citado em Revista Interamericana de Educación, T. 17, n. 92, p. 114.
271 IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 296.
272 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 172.
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Tudo o que é positivo e sobressai tem seu contraponto; algumas limitações da presença
do educador podemos observá-las nos seguinstes testemunhos recolhidos nas biografias;
“De humor um pouco tristonho, devido, sem dúvida, em grande parte
à doença do estômago que o fez sofrer durante muito tempo”273. “Era
muito reservado para com a maioria das pessoas”274. “O seu estado de
saúde e a natureza das suas funções não produzem sempre o bom humor. Apesar de tudo, não lhe falta alegria; quando ri é de coração”275.

Acabamos de ver como a maneira natural de ser, pelo temperamento e caráter, influi
no ato educativo. Do ponto de vista antropológico, o temperamento e o caráter de cada
um, elementos constitutivos de nosso ser, condicionam a presença do educador, positiva
ou negativamente, para a eficiência do ato educativo. Isto quer dizer que nem todas as
presenças educam, nem educam na mesma consistência.

273 IRMÃO COLOMBINI, (1846-1909). Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909, T.1, n. 9, p. 493
274 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 94.
275 IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 362.
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CAPÍTULo 11
11. O ENCONTRO QUE SUSCITA A PRESENÇA
11.1 OS FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DO “ENCONTRO”.
A consideração do que ocorreu no relato do Irmão Avit, recolhido anteriormente, torna claro que a presença suscita o encontro entre pessoas. O mais fundamental e próprio
do encontro acontece quando um ser humano adquire consciência de que diante dele há
outro ser humano. No caso do Irmão Avit, que estamos considerando, é evidente que a tomada de consciência do Irmão da presença de um grupo de alunos indisciplinados na sua
escola leva-o a dotar uma atitude educativa pré-concebida e intencional. O modo pessoal
de atuar que adota o Irmão Avit tem em contraparte a conduta educativa do Irmão Teófilo. A presença do Irmão Avit na classe, no primeiro momento em que se apresenta aos
alunos, é a presença externa de uma realidade intencionalmente expressiva, ou seja, uma
real presença pessoal que se manifesta com formas e atitudes premeditadas com a finalidade de obter efeitos educativos em seus alunos. E estes, por sua vez, ante a presença do
novo professor, reagem, rápida e espontaneamente a partir de uma primeira observação
da presença do educador, realizada com uma olhada superficial. A presença foi percebida
tanto pelo educador como pelos educandos e provocou reação em ambos. A presença é,
pois, a mínima expressão do encontro.

11.2 EXPERIÊNCIAS DO ENCONTRO
Tanto educador quanto educandos poderão falar de “aquele primeiro encontro” e do
impacto que lhes causou. Indicadores de experiências de encontro, semelhantes ao que
acabamos de considerar, se encontram em algumas biografias analisadas, porém de forma mais simplificada.
“Já desde os primeiros momentos de contato, através de seu sorriso,
que lhe é peculiar, irradiava simpatia e confiança”276. “Desde o primeiro momento em que entrei em contato com ele... tive uma impressão

276 Testemunho do Irmão Vitor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 40.
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altamente positiva”277. “Tornou-se querido de seus alunos e de seus Irmãos por sua dedicação sem limites e seu caráter feliz”278. “Dedica-se
generosamente à instrução e educação das crianças, tornando-se querido e estimado por todos”279. “O primeiro contato inspirava respeito,
logo conquistava por seu delicado relacionamento e sua bondade”280.
“Sua maneira de ser, sua conduta em relação aos outros lhe grangearam a fama de homem pacífico. Quando ele estava presente, não só
não havia problemas, mas tinha-se a certeza de que tudo funcionaria
ordenadamente”281.

11.3 PRIMEIRO DIA DE AULA.
Em seguida, vou considerar dois relatos da experiência de um primeiro dia de aula de
um educador que deixa claras as atitudes e sensações que se percebem de educadores e
educandos. Trago-os em sua íntegra, apesar de sua extensão, pela riqueza dos matizes que
encerram.
“Tomada de posse do Colégio do Bom Jesus. Estamos no intróito primordial da
nossa missão no Brasil, em primeiro de dezembro de 1897. Depois do café, ocorre a transmissão de poderes. Não há nenhuma solenidade. O Pe. Pinto retira-se ao quarto. O Pe. Isidoro vai com os externos. Os dois Irmãos vigilantes buscam sozinhos os alunos que estão
no pátio. Quanto a mim, imagino que, nomeado para o externato, não entrarei em função
senão na sexta-feira. Pelas dez horas, o Ir. Diretor encontra-me ocupado em trabalho que
nada tem que ver com as minhas novas funções.
- Você não vai entrar na sala de aula?
- Vou ter de dar aula?
- Sem dúvida.
- Que vou fazer?
- Entenda-se com o Pe. Isidoro.

277
278
279
280
281
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Com tanta vontade que poderia ter o condenado à morte em atender ao chamado do
algoz, vou encontrar a citada personagem. Depois de algumas palavras estropiadas, determina-se que eu ensinaria aritmética aos mais adiantados, a única matéria que poderia
transmitir com precária adequação, dados os meus reduzidos conhecimentos de português. Eis-me professor de matemática, sem saber o nome das quatro operações em português. Felizmente, o Pe. Isidoro, ao entregar-me solenemente uma caixa de fósforos com
algum giz e a esponja, deu-me ao mesmo tempo o resumo de aritmética de que ele se servia. Eis-me pronto com as armas em punho”282.
A hora mais longa da minha vida. Ouço o sinal. Chegam os alunos. Entramos na
aula. Que aula! Que alunos! Grande sala quadrada de soalho remendado e forro que faz
tranças. Das quatro janelas que deixam penetrar a luz, duas não tinham vidro; uma mesa
de refeitório muito ondulada, alguns bancos e a cadeira do professor, eis toda a mobília da
sala. Acrescente-se o quadro negro de apenas quinhentos centímetros quadrados. Aí está
a sala de aula. Os sessenta meninos que compunham a turma eram de todas as colorações,
indo do branco ao negro retinto. As roupas eram muito reduzidas e lhes faltava o único
ornamento dos pobres, que é a limpeza. Apenas havia uniformidade no calçado. Todos
estavam descalços. Portavam livro de leitura, caneta e tinteiro, com uma folha de papel
para os deveres do dia, nesse meu inolvidável momento solene. Irmão e alunos achavam-se frente a frente. Nós nos olhávamos de maneira curiosa; na verdade, havia motivos
para isso. A situação era incômoda. Não caí na tentação de lhes fazer pequeno discurso de
entrada, que teria rompido o gelo e atado boas relações. Confiam-me os mais adiantados e
devo começar com eles um curso de matemática. Teria desejado dizer-lhes alguma coisa,
uma palavra, nada me acudia à mente. Perguntava-me se era necessário rir ou chorar.
Decido-me pela linguagem dos sinais. Digitalmente escalo um aluno e o conduzo ao
quadro negro, entregando-lhe a barra de giz e a esponja. Disponho-me a ditar um número,
mas dou-me conta de que não sei o termo aritmético. Os nomes dos algarismos que tinha
aprendido desapareceram da memória no momento em que, desesperado, os procurava.
Que teria feito o leitor no meu lugar? Conservo o sangue frio. Solenemente, agarro o giz,
traço dois números bem desenhados. Reencontrei-me com a escrita dos algarismos: nisso
estava toda a minha superioridade. Depois de escrevê-los era necessário fazer alguma operação. Qual delas? Depressa, lanço um olhar no meu livrinho; vejo a palavra “adição”. Isso
basta. “Adição”, digo eu com tom autoritário, para me dar segurança e inspirar confiança.
Ainda assim os alunos vacilam, mesmo com a adição. Que fazer para levá-los
a corrigir os erros? Existe, sem dúvida, o termo “erro” que poderia usar; mas, sem

282 IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 68.
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acompanhamento, não explica a situação. A necessidade torna a pessoa engenhosa. Agarro o giz; depois de ter apagado o algarismo errado, substituo pelo correto; faço ao aluno
o sinal de prosseguir. A cada novo erro, emprego o mesmo sistema de correção. Nunca
conheci hora de aula ou da própria vida tão sadicamente interminável. Embora jovem
ainda, tenho os cabelos brancos; acredito que foi nesse dia que começaram a mudar de cor.
Soa o meio-dia, que nos dá liberdade a todos. Os alunos se dispersam como bando de
pardais. Dou longo, mui longo suspiro de satisfação. Agradeço interiormente à Santíssima Virgem e ao meu anjo da guarda a proteção que me concederam. É a hora do café, que o
Pe. Isidoro e eu vamos tomar juntos. Ele me felicita, sorrindo pelo meu primeiro sucesso.
À uma hora, o suplício recomeça. É um pouco diferente: devo ocupar-me da leitura e
da caligrafia. Cada aluno tem uma lição particular. Cada um na sua vez aproxima-se do
professor para apresentá-la. Deixo as coisas irem, não sabendo se as pronuncio bem ou
mal. Alguns me fazem perguntas. Não respondo nada. Disseram-me que o silêncio impõe
a disciplina. Mantenho-me calado: o silêncio é ouro, foi escrito algures. Ademais, é preci
so dizê-lo: não compreendia nada do que os alunos diziam.
Passo à caligrafia. Só os maiores encontram lugar na mesa única da sala; os outros que
se virem; escrevem sentados no chão, no banco, como podem. Escrevo mal, toda a gente
sabe; mas, ao lado do Pe. Isidoro, eu era calígrafo de alto desempenho. Com muita autoridade, podia corrigir a escrita e fazer modelos que eram admirados. Já me sentia com o pé
mais seguro. Com alguma tranqüilidade, podia admirar o belo espetáculo que tinha sob
o olhar. São sessenta escreventes em todas as posições, sentados, deitados, de pé, agachados. As camisas muito curtas aparecem por fora das calças mal cintadas; ondulam quais
penachos de todas as cores. Admiro a seriedade dos meus alunos, aliás não encontram
assunto para distrair-se, enquanto não consigo conter o riso que me abafa.
Três horas vão-se arrastando. Chega o fim. Distribuo medalhas. O Pe. Isidoro quer
uma dúzia para si. Separamo-nos. Entro exultante na comunidade, depois que passou o
primeiro dia de aula; agradeço a Deus não ter ido tão mal. Eis-nos no refeitório: Padres,
Irmãos e alunos; a todos falta o aspecto natural. Na verdade, em situação como a nossa, os
primeiros dias são terríveis. Os nossos sobrinhos-netos, ao encontrarem o ninho confortável, nem imaginarão o que custou aos pioneiros que o prepararam”283.
Nesse relato, pode-se comprovar que o encontro acontece num ambiente de normalidade, sem protocolos especiais, partindo da debilidade de educadores que não dominam
o idioma e de educandos que não conhecem o mais elementar da aritmética. A falta de
previsão do educador, daquilo que vai precisar, das atividades que vão se realizar, o obri-

283 IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 69-70.
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ga a improvisar. O encontro, do ponto de vista pedagógico, tem muito improviso. Porém,
mais que um encontro com a didática e a metodologia, é um encontro com a vida real do
educando: descalço, sujo...; e com a pessoa: “Irmão e alunos se encontram frente a frente.
Nós nos olhávamos de forma curiosa”. “A situação era constrangedora”. “Perguntava-me
se devia rir ou chorar”.
Num segundo exemplo, muito semelhante, podemos comprovar que os sentimentos
que se vivem em circunstâncias bem parecidas se repetem, mas com matizes que complementam os aportes anteriores.
“Reiterando o primacial dia letivo de Congonhas do ano passado, irrompeu aqui também muito desconforto pedagógico-didático. Não foi sem certa apreensão que sentimos
chegar a hora da entrada. E havia motivos. Estamos sem experiência, muito fracos em
português. A nossa escola é de ensino secundário, que prepara ao bacharelado. Não seríamos demasiado temerários? Seríamos realmente, se não tivéssemos por nós a graça do
bom Deus e a obediência. Sentimos toda a importância da nossa situação. O nosso êxito
ou o nosso fracasso em cidade de trezentas mil almas terá repercussão em todo o Brasil. E,
depois, essa instalação arqui-solene, esses discursos e cumprimentos, tudo nos coloca em
evidência e nos obriga a corresponder à reputação tão exagerada que de nós se faz.
Quem vão ser as crianças que nos serão confiadas? Quem são os seus pais? E depois,
não é condizente o nosso preparo. Não temos livros. Os primeiros dias vão ser penosos.
Bem antes das dez horas, que é a hora de abertura, o pátio está cheio de meninos matriculados. Todos estão de roupa domingueira e em companhia dos pais, o que aumenta
o nosso constrangimento, porque nos perguntamos se estes últimos pretendem também
assistir às nossas tentativas primordiais.
Pouco antes das onze horas, vamos ao pátio. Esse atraso foi premeditado para permitir
aos pais de se retirarem. Tentamos travar conhecimento com os alunos, mas de parte e
de outra a frieza se mesclava à timidez. Olhamo-nos com indisfarçável curiosidade. Toca
a entrada. O Ir. Andrônico arma-se com a lista dos matriculados e começa a chamada
esfolando alguns nomes, o que os diverte não pouco. O mais embaraçante é que todos os
pais estão aí. Aprendemos mais tarde que é hábito dos brasileiros de não dar aula no dia
de abertura. É simples apresentação, mera lectío brevis, após a qual todos vão embora. Os
pais aguardavam os filhos.
O Irmão Diretor explica-lhes que vamos guardar os alunos até à hora regulamentar, a
fim de examiná-los e de organizar os cursos. Os pais, depois dessa declaração, retiram-se
polidamente. O Irmão Andrônico, ajudado pele Ir. João Alexandre, ocupa-se do curso secundário. O Irmão Maria Amâncio e eu nos ocupamos dos outros. Meu Deus, como esse
dia me pareceu comprido! Reunimos os alunos na mesma sala, mas não sabemos como
ocupá-los. Não temos nada, nem livros, nem canetas, nem papel”.
AMEstaún
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Para ganhar tempo, refazemos a chamada lentamente, perguntando detalhes inúteis.
Era questão de nos ocupar. Esse trabalho também chega ao fim e eis-nos de novo a nos
olhar. Para encurtar as três horas, teria dado de boa vontade um ano de vida. À força
de buscar, achamos alguns cadernos e três ou quatro lápis. Distribuímos uma folha para
cada um e fizemos circular os lápis. Os alunos fazem pequeno exercício de caligrafia. Toca
o sino. Que felicidade! Saímos todos, e Deus sabe com que satisfação.
Os alunos, por grupos, nos olham com a mesma curiosidade, enquanto comem a merenda. Nada do aspecto de alunos em recreio. Não havia barulho, gritos, pulos, corridas,
movimentos tumultuosos. Reinava o silêncio, a calma; certo mal-estar geral parecia paralisá-los. Mesmo depois desse constrangimento recíproco, o recreio era melhor para nós
que o tempo de aula. De comum acordo, o prolongamos por meia hora. Essa prorrogação
não modificou o estado embaraçado em que nos encontrávamos reciprocamente.
Tinham alguma distração ao contemplarem a nossa cruz, o cordão e o rabá. O que os
encantava eram os sapatos, novos em folha, com os pregos reluzentes como prata polida.
Já sabiam o número e o comunicavam como alguma coisa prodigiosa. Toca-se o sino. É
preciso recomeçar o frente-a-frente tão penoso nas circunstâncias em que estamos. Vamos, somos religiosos maristas, vamos mostrá-lo. Pegamos o terço e nos colocamos todos
a recitar essa bendita oração. Esse exercício na escola era para eles novidade, contudo
responderam.
Que vamos fazer agora? Tendo o Irmão Maria Amâncio como assessor, faço ler, um por
um, em livro de piedade que encontramos. Tínhamos ganhado uma hora. A saída estava
menos longe. Para variar os nossos cursos interessantes, fazemos-lhes recitar a tabuada,
o que nos leva ao final das três horas. A sineta toca a saída. Ó sineta abençoada, como
achamos doce e suave a tua voz! O nosso primordial dia de aula estava terminado. A pedra
no meio do caminho fora removida. Não o esqueceremos nunca. Nos cursos superiores, as
emoções foram similares, tanto o embaraço como a alegria da saída. Pouco a pouco organizamos os cursos. O gelo dos primeiros dias derreteu-se para a felicidade da corporação.
Os Irmãos que chegam a uma casa, onde tudo está organizado e determinado de antemão, onde reinam tradições, emprego do tempo e regulamento, não sabem o que custou
esse estado de coisas de que gozam aos que o estabeleceram à força de sofrimento, energia
e paciência”284.

284 IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 130-132.
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11.4 SENTIMENTOS QUE A PRESENÇA SUSCITA.
O encontro se inicia com temor, insegurança, impotência, incômodo que nasce da própria debilidade: “Estamos sem experiência, muito fracos em português”. Quantos educadores maristas não experimentaram sentimentos semelhantes? Os primeiros dias foram
penosos, incômodos. Uma causa deste incômodo são as carências materiais: “Reunimos
os alunos na mesma aula, mas sem saber como ocupá-los. Não temos nada, nem livros,
nem lápis, nem papel”. Mas outra dificuldade procede da psicologia de cada um dos protagonistas: as dificuldades psicológicas que uma longa presença recíproca gera, motivo
que mantém uma frieza nas relações: “A frieza se misturava com a timidez. Nós nos olhavamos com indisfarçável curiosidade”. O encontro reiterado com o olhar do outro, uma
e mais vezes: “Eis-nos, novamente, olhando-nos frente a frente”. “Os alunos, por grupos,
nos observam com a mesma curiosidade”. “Distraíam-se contemplando nossa cruz, o cordão ou o rabá”285. “O que os encantava eram os sapatos, novos em folha, recém-saídos
da fábrica”. Mas, depois desse incômodo recíproco, o recreio ainda era melhor para nós
do que a aula. De comum acordo, o prolongamos por mais meia hora. Essa prorrogação
não alterou a situação embaraçosa em que nos encontrávamos reciprocamente”. “Certo
mal-estar geral parecia paralisá-los”. “É preciso recomeçar o frente-a-frente tão penoso
nas circunstâncias em que nos encontramos”. O protagonista do relato afirma que essa
impressão sua é geral, que aconteceu não somente a uma pessoa. “Nos cursos dos mais
adiantados as emoções foram similares, tanto o constrangimento quanto a alegria da saída”. Com razão, os alunos valorizarão os primeiros encontros em que os educadores, desde o primeiro momento, lhes oferecem segurança e confiança.
Um dos sentimentos mais mortificantes que se destaca reiteradamente nessas experiências é o do transcurso do tempo. “A saída estava menos longe”. “Arrastei três pesadas
horas”. “Nosso primeiro dia de aula havia acabado”. “Meu Deus! Como esse dia me pareceu comprido!”. “Os primeiros dias são terríveis”. A experiência de insatisfação que causa
o ter que viver juntos muito tempo, sem projeto organizado no qual todos se sintam implicados e comprometidos, realça a importância que adquire o tempo educativo e a necessidade de organizá-lo. O relato conclui dizendo que “pouco a pouco organizamos os cursos”.
O gelo dos primeiros dias, para felicidade de todos, derreteu-se. E todos se sentem felizes
onde há tradições, organização do tempo e regulamento.

285 O rabá era uma peça usada por eclesiásticos como complemento de sua indumentária religiosa; consiste numa pequena tira retangular de pano branco
engomado ou de material consistente, pendente ao pescoço.
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11.5 A PRESENÇA É O INÍCIO DA RELAÇÃO.
A maneira como acontecem as coisas depois desse primeiro momento nos indica que
o encontro é uma primeira vertente de um rico manancial de relações humanas. Laín Entralgo dedicou numerosas e iluminadoras páginas ao esclarecimento das relações humanas, particularmente em sua obra “Teoria e realidade do Outro,”286 na qual apresenta o
essencial de suas reflexões sobre o encontro entre pessoas.
O encontro se inicia propriamente quando se produz a percepção do outro. A presença
tem uma relação primeira com o que captam a vista e o ouvido. Um primeiro grupo de
peculiaridades tiradas das histórias de vidas faz referências à figura humana e à maneira
natural de ser dos educadores. Esses traços constituem uma primeira mensagem visual
ou auditiva da presença que chega diretamente aos destinatários.

“No meio daquele insólito cenário, aparecia a figura do Irmão”287. “Seu
porte avantajado e robusto sobressaía entre os demais Irmãos”288.
“Era gordo, enorme”289. “Alto, moreno, de olhos penetrantes”290. “Ele
tinha uma enorme barriga. Quando sentado no seu púlpito, o crucifixo,
que trazia sobre o peito, não ficava na vertical, mas repousava sobre a
barriga”291. “Usava sempre óculos escuros”292. “Bem parecido, conversador e brincalhão”293. “Naquela sala da reitoria de Santo Tomás comecei a ver sua silhueta leve e enxuta destacando-se nela o rosto moreno,
o nariz proeminente, borbonês, tipo comprido, lábios finos; comecei a
ouvir sua voz lenta, suave, de timbre levemente agudo, sem que me incomodasse, antes se me tornava familiar, inconfundível a dicção triturada, deglutida, de adaptação a estranha fonética, mas sem nasal, nem

286 Ver LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, Revista de Occidente, Madrid, 1968, 2 vols. Além desse libro, outras obras dedicadas a ese tema - que não deixa
de estar presente no resto de sua reflexão antropológica, - são Sobre la amistad, Revista de Occidente, Madrid, 1972, e Relación médico-enfermo, Revista de
Occidente, Madrid, 1964.
287 ANTONIA ISAÍAS, ex-aluno, em (Lourenco Rech, 1908-1963). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 21
288 IRMÃO VITOR ROSSETO, em IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre
1998, p. 38.
289 Testemunho de Alberto Shwertner, ex-aluno, a respeito do IRMÃO ROGÉRIO (Nicolau Rech 1910-1960). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 51.
290 IRMÃO MARTÍN FRANCO, J., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 179.
291 Testemunho de Alberto Shwertner, ex-aluno, a respeito do IRMÃO ROGÉRIO (Nicolau Rech 1910-1960). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 51.
292 Testemunho de Valdemar Fabiani a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech, 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 120.
293 IRMÃO FELIX ANACLETO Amado Carrillo Mora 18-07-1976, México, D.F., T. 3, p. 150.

140

O ENCONTRO QUE SUSCITA A PRESENÇA

sílabas surdas, nem estridentes”294. “Acrescente-se a isso sua fina elegância, sua inata modéstia, a voz suave e agradável, o gesto simples de
amigo sincero”295. “Atento, culto, obsequioso; possuía com propriedade
essa ‘politesse’ francesa”296. “Dava gosto ver seu bom semblante que
irradiava retidão, simplicidade, paz e santa alegria”297.

São traços que fazem alusão à estatura, saúde, voz, cor da pele, do cabelo, dos olhos,
braços, pés, pernas... A estatura grande, pequena, de forma arredondada, espigada, esbelta; o modo de caminhar, de sentar-se, de falar, de olhar; o tom de voz, a intensidade, o
volume. E muito relacionado com toda esta série de características, o modo de vestir, de
pentear-se, de assear-se, de barbear-se... Diremos que se cumpre a lei psicológica de que a
“figura” emerge sobre o fundo.
“O rosto ascético, os olhos alucinados, a batina frouxa”298. “Figura
robusta”299. “A tez rubicunda, o físico elevado e a voz incomum”300. “Ao
vê-lo com o seu corpo magriço, aparentando debilidade, receia-se o
dia seguinte; contudo, em certos momentos rengando, mas o mais das
vezes vivo e alerta”301. “Sentada ao piano, delineia-se a magra e espigada silhueta do professor”302. “Sua figura austera e pequena é daquelas que a gente nunca vai esquecer”303. “Pessoa um tanto rústica, cuja
corpulenta figura tanto excitava a hilaridade das crianças”304. “Era homem de porte um tanto majestático, porém de um trato elegante que
encantava a todos”305. “Era uma “figura de peso” e um grande educador
e formador”. 306

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

ROMERO LOZANO, A., Urbano José, fms. Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín, 1963, p. 242.
LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 24.
Testemunho do Pe. Jesús Hernán Romero, em LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 117.
IRMÃO ALBÉE, (1845-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 5, p. 270
ROMERO LOZANO, A., Urbano José, fms. Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín, 1963, p. 265.
ROMERO LOZANO, A., Urbano José, fms. Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín, 1963, p. 265.
ROMERO LOZANO, A., Urbano José, fms. Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín, 1963, p. 265.
IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 361.
LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 182.
Enrique Gonzalez, Franciscano, em LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 11.
ROMERO LOZANO, A., Urbano José, fms. Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín, 1963, p. 241.
Testemuho do Irmão Vitor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 40.
306 IRMÃO CANDELAS ESTÉVANEZ, J., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T.3, p. 186.
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Para Laín Entralgo, a primeira coisa que surge nesse momento no interior da pessoa
não é a distinção entre “eu” e “tu”, mas, sim, a experiência do “nós”. Desde que o outro
aparece em meu horizonte, o âmbito em que me encontro se transforma, se reestrutura
em função de sua presença. O “nós” é o lar do encontro onde o ser dos que nele participam
se enquadra num “mundo em comum”, de modo que a presença do outro nunca é distante
e afeta as possibilidades pessoais.

“Nos primeiros contatos com nossos alunos não causava boa impressão. Porém, em seguida, conquistava a amizade e a admiração de
todos”307. “Desde o início, comigo se tornou próximo, comunitativo; logo
iniciamos uma amizade que duraria a vida inteira”308. “Não era simpático para nós, alunos. Os outros Irmãos eram mais tolerantes, mais amigos, não eram pessoas distantes. Colocava uma barreira entre ele e as
pessoas. Essa foi minha impressão, até hoje”309
Este momento inicial do encontro contém a possibilidade de cooperação ou de conflito.
O encontro é um encontro aberto quando ainda não se teve uma resposta: é, ao mesmo
tempo, promessa e ameaça, risco e expectativa. Lain Entralgo dirá que, por essa incerteza
inicial, o encontro, nesse momento, é uma experiência agridoce.

307 Testemunho da Professora Cleide Regina John Morona. Orientadora do Colégio Aurora, a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech, 1915-1972).
BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 118.
308 Testemunho de Dionisio Blanco, em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 48.
309 Testemunho de Fernando L. Casagrande, ex-aluno, em IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech, 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 102.
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CAPÍTULo 12
12. A RESPOSTA DO EDUCANDO
AO ENCONTRO COM O EDUCADOR
O encontro do educando com o educador chega a um desfecho quando surge a resposta
do educando frente à presença do educador e vice-versa. Isto é, quando o educando confia
no educador. Analisemos este processo. A pessoa do educando pode dilatar o encontro,
recusá-lo ou aceitá-lo, mas em nenhum caso deixa de responder-lhe. “Por acaso, é possível que uma resposta anule o encontro com o outro? Não o creio. Se eu digo a outro:
‘Deixe-me, não quero falar com você’, nem por isso deixei de encontrar-me com a pessoa
que procuro afastar de mim. Para o bem ou para o mal - para o bem, quando se trata de um
importuno; para o mal, quando se trata de um necessitado - o rastro do encontro rejeitado
perdurará em mim”.310 O que acontece se o educando decide não responder à presença do
outro? “O silêncio evasivo não é uma não-coexistência. Percebi o outro, e já não posso não
coexistir com ele. No seio de meu incompleto embrionário encontro com ele eu me esforço
por ater-me exclusivamente ‘ao meu’, por desfazer e anular o ‘com’ ocasional e empírico
que de repente afetou as minhas possibilidades pessoais. O outro é agora para mim a pretensão de um ‘tu’ reduzida a ser ‘ele’, e nosso encontro inato termina, - talvez com uma
ferida ou uma cicatriz em minha alma - seguindo cada qual seu próprio caminho”.311
A resposta que o educando der ao encontro com o educador estará claramente condicionada por aquilo que o aparecimento do educador tiver sido para ele. É muito diferente
alguém se apresentar diante de um educando com uma saudação cordial ou com uma
repentina agressão.
“Na saída da aula, às 22h30, ele acompanhava o pessoal ou ficava na
rua perto da esquina com minha casa, observando o pessoal. Ninguém
gritava ou fazia algazarra. Mas, também, depois de virarem a outra esquina, a bagunça era grande. Coisas da rapaziada da época, não havia
maneira de conter os revoltosos. Era assim mesmo”312.

310 LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, Revista de Oriente, Madrid, 1968, Vol. 2, p. 130.
311 LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, Revista de Oriente, Madrid, 1968, Vol. 2, p. 118.
312 Testemunho de Fernando L. Casagrande - ex-aluno, a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech, 1915-1972). BAIRROS, J. C. Acredite quem quiser.
Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 104.
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Ou, então, outras maneiras de encarnar uma presença marcada mais pelas dimensões
de acompanhamento e proximidade afetiva:
“Sua presença foi contínua e cheia de afeto”313. “Era um apóstolo da presença, ele que te acompanha, te escuta, ele que ‘perde tempo’ com as
crianças”314. “Deixou-nos a lembrança de sua presença sempre alegre
e festiva”315. “Algo que recordo muito dele era sua presença constante
entre as crianças da paróquia e com os jovens da ETHA. Nos pátios, na
saída da catequese ou do colégio, falando com alguns catequistas”316.
“Quando o vi sair da igreja paroquial, me pareceu estar contemplando
uma visão: venerável, sorridente, cabelo branco, batina e colarinho,
capa e uma pequena maleta de couro preto na mão”317. “Era religioso
perfeito, ademais de homem muito distinto. Agradava e se impunha. A
excessiva bondade atenuava o que pudesse ter de distanciador em certa solenidade inata”318.

Responder à presença do educador, aceitando o encontro, humaniza porque expressa a
dimensão relacional do próprio ser e a desdobra a partir da propria liberdade. Responder
é sempre comprometer-se, colocar-se em evidência, dar algo de si mesmo ao outro. Não só
revela que somos pessoas, mas também que tipo de pessoas, porque nossa resposta, quer
queiramos, quer não, nos manifesta. O encontro é um convite à liberdade para edificar
o próprio ser. “É incontestável que o encontro com o outro faz o homem ‘ser ele mesmo’
e, em consequência, ‘ser’. Posto que já em sua própria constituição ontológica as possibilidades de ser são componíveis, a edificação do ser humano tem seu caminho régio no
encontro”319.
Laín Entralgo dirá que, com uma resposta aceitadora, o encontro se configura em uma
relação320. Talvez tenhamos concluído com uma fórmula visível - com uma “saudação” o término de nosso encontro. Talvez nossa aceitação comum e recíproca tenha carecido
de todo protocolo, como acontece quando o encontro não deixou de ser uma silenciosa
troca de olhares. Não faz diferença. O importante, o decisivo é que, com minha resposta

313
314
315
316
317
318
319
320
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José I. Ocaranza Saínz, FMS MENSAJE, n. 19, p. 21.
IRMÃO GOITEA, Raul Alejandro, Hermano Lorezo Santamaría, Como las flores. Provincia maristas de Córdoba, Argentina, 1995, p. 31.
IRMÃO ALBONUS, Jean Joseph Bouvier 03-02-1973, México, D.F. em Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 90 e 92.
IRMÃO GOITEA, Raul Alejando, Hermano Lorenzo Santamaría, Como las flores, Provincia maristas de Córdoba, Argentina, 1995, p. 31.
IRMÃO CANDELAS ESTÉVANEZ, J., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 185
IRMÃO ADORATOR, Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 254.
LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, revista de Occidente, Madrid, 1968, Vol. 2, p. 125.
LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, revista de Occidente, Madrid, 1968, Vol. 2, p. 119.

A RESPOSTA DO EDUCANDO AO ENCONTRO COM O EDUCADOR

CAP

aceitadora, eu dei forma e conteúdo ao encontro321. O vínculo com o educador adquire um
caráter determinado, que irá se forjando ao longo da relação, na qual, respondendo à sua
presença, fará com que o educando seja para mim um objeto, uma pessoa ou, mais ainda,
um próximo.
O modo prático de expressar o valor da presença do educador ou do educando tem
uma primeira manifestação na relação e no tratamento. O educando tende a expressar o
valor da presença do educador com rótulos, títulos, apelidos, expressões triviais, alguns
valorativos, carinhosos, familiares ou positivos; outros, negativos por serem injuriantes,
depreciativos, insultantes. O rótulo, o apelido é uma síntese da presença da pessoa do
educador. É uma voz ou uma grafia sintética que engloba a ‘imagem visual’ ou figura humana. Dizer ‘o Gonçalo’, ‘o Chico’, ‘ o Ângulo’, ‘o Faísca’, ‘o Filósofo’, ‘o Inteligente’... é o
mesmo que propor a pessoa, a vida e a obra de alguém bem conhecido, ainda que talvez
não bem considerado. Essa curta expressão é similar ao título de um livro que resume
todo seu conteúdo. Essa imagem auditiva ou gráfica se refere, algumas vezes, a uma pessoa concreta ou então a alguém em geral, como quando se diz ‘o professor’, ‘o professor
está chegando!’, ou então, ‘o Irmão’, ‘vou contar ao Irmão’. Eis algumas referências coletadas nas biografias.
“No relacionamento com os Irmãos e com os alunos, o Ir. Marcianco
conseguiu duas alcunhas significativas. Os primeiros o cognominavam
paizinho e os outros tiazinha322. “Os alunos familiarmente o chamavam
‘pepi’, ou ‘pepino’323. “Don Chendo”324. “Também conhecido como Bro.
Henry325. “Para eles era “o Doctor Ponce ou Dom Chema”326. “Quando
aparecia “o Ayala”, punham-se em pé” 327. “Entre os alunos era chamado
“Cipria”328. Os alunos chamavam-no “o santo”329.
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A acepção ou generalização do apelido, na população escolar ou inclusive no bairro
da sociedade, indica o alcance da presença de um educador e sua influência que pode ser
tanto positiva quanto negativa.
As características da relação que suscita o encontro se determinam pelo conteúdo da
relação que expressará o trato mútuo entre as pessoas que começam uma relação. Neste
caso nos interessa considerar a relação em função do ato educativo, como as que vêm assinaladas nas referências:
“Sua afabilidade e bom caráter lhe atraíram as simpatias de quantos o
conheceram. Neles se enraizavam seus cuidados e dedicação à juventude e a abertura que esta lhe fazia, em seu trato delicado”330. “Tinha
um modo de fazer que me agradava e entusiasmava”331. “Se há conquistado a estima geral”332. “Pessoa amável e bondosa, que acabou
transformado-se em uma lenda no Vale do Rio dos Sinos”333. “Poucos
dias tinham passado desde que começou a ser nosso professor este jovem muito distinto e já nos havia conquistado por sua bondade e dom
de agradar as pessoas, pelo domínio das matérias que explicava e por
sua inata vocação de professor”334. “Sempre amável, sempre serviçal
para com todos, era o tipo do coirmão perfeito. Gozava de estima bem
merecida, como de afeição fraterna muito edificante, que ninguém lhe
recusava”335.

A relação educativa que inaugura o encontro suscitado pela presença é de um peso
enorme que supõe um ato de fé humana. A fé é uma relação entre duas pessoas: o crente (quem crê), neste caso, o educando, e o testemunho (aquele que é acreditado, aquele a
quem cremos) e, neste caso, o educador. A vida se desenvolve, em grande parte, porque
acreditamos no que nos dizem os que convivem conosco.Na escolas acreditamos em muitas verdades intelectuais sem que as comprovemos pessoalmente. Isto significa que acreditamos no educador. Na vida de cada dia, o crédito que damos aos educadores pode ser
de natureza muito diferente e é outorgada se as pessoas oferecem certa garantia. Por isso,
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IRMÃO OBEJA OBEJA, M., em Provincia Marista América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T 3, p 161.
IRMÃO GOITEA, Raúl Aljandro. Hermano Lorenzo Santamaría, Como las flores, Província Marista de Córdoba, Argentina1995, p. 31.
IRMÃO JOSEPH-FLORIANUS, (1869-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n.5, p. 215.
Testemunho do professor Hélio Morchel, Presidente da Associação de Ex-Alunos Maristas de Novo Amburgo a respeito do IRMÃO NILO (João Ignácio Rech, 19111988) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 81.
334 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 44.
335 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 302.

146

A RESPOSTA DO EDUCANDO AO ENCONTRO COM O EDUCADOR

não acreditamos num louco, num mentiroso ou um ignorante, mas apenas em pessoas
dignas de fé.
“O que uma pessoa é em sua consciência e liberdade - diz Fernando Sebastião - só o posso perceber através de suas palavras, de seus gestos
e atos, numa palavra, do seu testemunho. Por outro lado, tudo o que
possa valer e fazer não influi realmente na configuração de minha existência pessoal, verdadeiramente livre, senão à medida que a partir de
minha própria liberdade lhe reconheço validez e aceito sua intervenção
em minha vida. Acreditar numa pessoa é contar com o que é na tarefa
pessoal e intransferível de realizar a própria existência pessoal. Só a
partir deste livre reconhecimento se inicia a verdadeira comunicação
pessoal. E isto é precisamente a fé”336.

12.1 CONFIANÇA
Um nível mais complexo da fé humana na relação educativa se exerce quando o educando aceita a verdade que os educadores dizem “sobre si mesmos”, sobre seu comportamento futuro. Neste caso, o educador não ensina verdades, mas promete tornar verdadeiro seu comportamento. Assim quando diz a seus alunos: “Se vocês forem aprovados nos
exames, vou entregar as notas no final do curso”. Neste caso, o objeto da fé é a verdade de
uma promessa. O educando acredita que o educador cumprirá o prometido. Na vida prática, entre pessoas que se conhecem bem, a “confiança” qualifica um comportamento no
qual, quando se promete algo, a fiança e o fiador se dão com certeza, e atua-se sem exigi-los como requisito prévio para as relações. Este modo de acreditar acabou significando
uma grande qualidade do comportamento entre pessoas conhecidas. Por isso se usam,
entre outras, expressões tais como: “Entre nós há confiança”, “são pessoas de confiança”,
etc. Por outro lado, costumamos reagir com uma prudente “des-con-fiança” com os desconhecidos. Por outra parte, a promessa de um comportamento futuro admite graus de
qualidade se se refere a prometer entregar coisas ou prometer entregar a si mesmo.
“Fomos vê-lo. O meu guia preparou-me para essa visita. Vejo ainda o seu rosto aberto,
sorriso celeste e ar de beatitude. Com muito respeito recebemos a bênção. Fala conosco.

336 SEBASTIÁN F .Antologia e teologia de la fé. Edição Sígueme. Salamanca, 1975. P. 45.
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Com ar paternal, faz-me perguntas a respeito da minha região, família e disposições. Inspira-me tanta confiança, que me vejo sem inquietação alguma a respeito da vida nova que
iria abraçar. Tínhamos ainda que visitar o Ir. Azarias. Que poderia dizer a respeito do efeito produzido em mim com essa primeira visita e no decorrer de todo o tempo que com ele
me relacionei? O seu tom de voz me impressionava. Achava-o em perfeita harmonia com
a sua fisionomia e ar de santidade e as doutrinas ascéticas que nos ensinava”337. “O sorriso
habitual transparecia serenidade constante em sua relação com Deus e com os homens.
Tal sorriso nunca o abandonou, nem mesmo quando estava prostrado na cama, ferido por
uma hemiplegia. Os jovens viam nele um exemplo contínuo de virtude”338.

12.2 AMOR
Para saciar os anelos de comunhão do ser humano, não é suficiente o trato amistoso
com o outro. De acordo com Laín Entralgo, a união mais profunda será conseguida quando a amizade se plenifica com a autêntica entrega de si mesmo, na caridade. “Se o amor ao
amigo e o amor ao próximo são distintos, nem por isso deixam de ser complementares. A
proximidade e a amizade se completam e coroam entre si”339.
Existem comportamentos humanos nos quais o ato de fiar não consiste em entregar
coisas ao outro, mas em entregar-se a si mesmo. Este é o caso da amizade e do namoro.
Quando alguém abre sua amizade estritamente pessoal, só posso ter acesso à sua profundidade mais íntima por um ato de fé. A entrega mútua se exprime com um verbo que
indica reciprocidade: “fiar-se”. A fiança oferecida é a própria pessoa. Fiar-se de alguém é
aceitar sua pessoa. Fiar-se no modo como acabamos de ver exige um ato mais comprometido do que o de dar crédito, porque me obriga a aceitar a liberdade do outro, que me está
entregando toda a realidade de sua pessoa e não me engana. O decisivo deste ato de fé não
é a aceitação de uma verdade ou de um credo que me é dito, mas a aceitação de uma pessoa
que se comunica a mim e a vinculação a ela como parte integrante de minha vida. Para
isso preciso que me guie o amor. Neste caso o núcleo da relação pessoal autêntica é constituído pela amizade e se caracteriza por aquilo que Laín Entralgo chama “amor instante”,
porque, de certo modo, consiste “em estar” no outro, aceder a sua interioridade e participar de suas vivências. O educador está envolvido, pessoal, consciente e afetivamente com
o educando em sua interioridade. A relação de amizade implica abertura mútua, o intento

337 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 279.
338 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 197.
339 LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro. Revista de Occidente, Madrid, 1968, T. 2, p. 318.
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de mútua compreensão, não só ao sentido de seus gestos e palavras, mas à sua própria
pessoa. Implica também a disponibilidade recíproca que é uma abertura ativa da própria
existência. É estar disposto a que o educando me conheça e a acolher as expressões pessoais do outro. Implica também responsabilidade e compromisso, porque, implicitamente,
ao permitir que minha interioridade se manifeste ao educando, prometo fidelidade à vinculação que minha confidência estabelece ou reforça. Neste sentido as palavras de uma
relação pessoal são sempre canais de uma confissão, símbolo de doação e penhor de uma
promessa.
“Era meu confidente extraordinário”340. “Bondoso e conselheiro muito
solicitado”341. “Era admirável”342. “Muito estimado por todos”343. “Pessoa muito querida e prestimosa”344. “Os alunos e familiares o estimavam por demais”345. “Era fraterno”346. “Era extremamente gostoso e
gratificante conviver com um homem sábio e fraterno”347. “Grandes
eram a estima e o afeto que seus alunos lhe manifestavam por toda
parte”348. “Sabia atrair os alunos e por sua bondade conseguia deles
resultados surpreendentes”349.

Quando, ao exercer o ato educativo, o educador promete a entrega da própria pessoa,
do que é, nasce a confiança mútua entre o educador e o educando.
“Durante cinquenta anos se entregou, sem reserva, a diversas obras
do Instituto”350. “Soube angariar apenas amigos, tanto na comunidade como no público, pois todos gostavam dele por sua dedicação e
caridade”351. “Era bem acolhido por toda parte”352.
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Podem ser encontrados aqui os fundamentos do ato educativo proposto por Champagnat: “Para educar os alunos é preciso demonstrar-lhes que os amamos”353.
Nas biografias analisadas em nosso estudo, encontramos muitos traços que confirmam
esta característica da pedagogia marista.
“Em toda parte deu amostras de sua mais perfeita dedicação354. “Cheio
de disponibilidade e serviçal para com seus Irmãos, como também de
dedicação para com os alunos.355. Dedicação para com os alunos, através dos contatos pessoais, com aqueles com quem se relacionava em
virtude de seus cargos e responsabilidades 356. “Estava onde seus serviços eram necessários”357.

12.3 AUTENTICIDADE
Neste ato de fé que acabamos de considerar, o que leva os educandos a terem confiança
nos educadores não é a força da autoridade ou dos seus argumentos, mas sua autenticidade, a qualidade de sua pessoa. Esta decisão não é fruto de um argumento, mas, sim,
de uma atração; não de um convencimento, mas de sedução. Por isso os argumentos que
temos para fiar-nos nas pessoas nem sempre respondem a uma lógica da razão, mas ao
atrativo do coração. É o amor que guia ao conhecimento, visto que “o coração tem razões
que a razão não conhece” (Pascal).
Entendemos “o coração” como “centro do ser humano” 358, o último elemento do qual
emana o ser, o pensamento e o agir de um homem, do qual, de per si, parte tudo o que o
homem é e faz; este fundo interno do ser humano vem constituído pela maneira como a
pessoa se situa diante da verdade de seu coração com relação ao bem e ao mal, ao verdadeiro e ao falso.
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Na vida diária exprimimos isto através de frases, como: “É de coração grande!”“Tem um coração de ouro!” ou o contrário: “É de coração perverso!”. “Tem o
coração cheio de ódio!”...
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Em geral, nos acostumamos a entender que a fé consiste no consentimento em um juízo fundado no testemunho de outra pessoa e que, por
conseguinte, a fé é um conhecimento intelectual. É clara a insuficiência
desta concepção da fé. A fé não está na conexão do testemunho com o
que foi testemunhado, mas, sim, na admissão do testemunho enquanto testemunho por parte do crente.
Mas, então, o primário e definitivo da fé se encontra, precisamente, não
no assentimento, mas na admissão. Pois bem, a admissão é um fenômeno que transborda os limites do assentimento intelectual. Então é
preciso perguntar-se justamente o que é admitir. Salta aos olhos que
a fé como admissão não recai sobre um juízo. A fé recai sobre algo verdadeiro. Mas, a verdade de um juízo é a forma radical e primeira da verdade? De modo algum. Portanto o menos que se possa afirmar é que a
fé não consiste no consentimento num juízo, mas na admissão do que é
verdadeiro. O que leva o problema por outros caminhos, tratando-se da
fé como tal, ou, especialmente, da fé em Deus. A admissão é um modo
daquilo que viemos chamando entrega. A entrega como vimos é um sair
de nós mesmos até outra pessoa, dando-nos a ela. O homem se entrega
a Deus, aceitando seu EU, seu ser pessoal próprio, em função da realidade pessoal de Deus. Portanto a fé é primária e fundamentalmente a
entrega de minha pessoa a uma realidade pessoal, a outra pessoa. A
fé não é consentimento a um juízo por um testemunho, mas um ato de
amor, a entrega a uma pessoa enquanto portadora de verdade. Não se
trata da verdade do que uma pessoa diz ou faz, mas da verdade que é
ela enquanto realidade”359.

12.4 CUIDADO
Para Laín Entralgo, a relação de proximidade é:

359 ZUYBIRI, X. El hombre y Dios, Alianza Editorial, 1985, p. 210.
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“Uma crença na necessidade do outro, capaz de provocar em quem a
sente uma obra para o remédio desta necessidade e reciprocamente
como uma crença na benevolência do próximo, diretamente provocada
pela ajuda recebida dele e determinante de uma resposta ao mesmo
tempo agradecida e favorecedora”360.

O cuidado do outro. A presença caracteriza uma pedagogia do “cuidado” para com as
pessoas. Cuidado não apenas de lhes proporcionar o que precisam, mas cuidado também
para que desenvolvam as potencialidades para que se tornem mais livres e não dependam
tanto dos outros. A pedagogia da presença nos leva não só a preocupar-nos pelos alunos,
mas também a interessar-nos por eles. Procuramos conhecer a cada um em sua individualidade. Conhecer melhor o educando, sua vida, suas qualidades e potencialidades e,
de modo particular, suas limitações e dificuldades para ajudar a superá-las ou a integrá-las. Estamos presentes também para ajudá-los em suas opções existenciais, vocacionais
e profissionais361.
O essencial do amor constante se encontra no uso da própria liberdade para realizar
doação efusiva de si mesmo e transparência diante do outro. Laín Entralgo considera a
doação de si como forma plena de amor. A doação é a entrega generosa tanto do que se
é quanto, sobretudo, do próprio ser. Quando faço o dom de mim mesmo, isto me lembra
que não me pertenço completamente, que minha existência é também um dom que de
alguma maneira me remete ao fundamento de minha vida com a do educando com o qual
estou ligado. Como quando se afirma nas biografias: “Sua entrega ao Instituto era total
e íntegra”362. “Era de caráter familiar, alegre, doado e generoso”363. “Dedicou-se 51 anos a
uma fecundação educativa”364. “Esqueceu-se de si, para o que era dele, não tinha tempo”365.
“Era admirável a ordem e disciplina com que cuidava das pessoas e coisas”366.
O amor constante implica deixar-se conhecer pelo outro, deixar aparecer o mistério
do próprio ser. Implica olhar para o outro também com transparência, não só no que foi
e está sendo, mas em tudo o que pode ser. O que conheço no outro é seu ser pessoal, profundo e íntimo, revestido de suas possibilidades. Só pelo amor é possível conhecer autenticamente a intimidade de outra pessoa e vislumbrar ali o que ela está chamada a ser: seu
“melhor eu”, sua vocação.
360
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O sistema pedagógico marista, vivido pelos educadores maristas, não dispensa a presença do educador, mas afirma-a e a sustenta como um de seus pilares fundamentais,
entre outras razões, porque é a base na qual se assenta o princípio educativo de Champagnat: “Para bem educar uma criança é preciso demonstrar-lhe amor’. É preciso amá-las
todas, igualmente. Amar as crianças é entregar-se inteiramente à sua educação, adotar
todos os meios que o zelo genial possa sugerir, para formá-las à virtude e à piedade367. A
contribuição de Pedro Laín Entralgoa, uma profunda e veraz compreensão da relacão humana, é muito significativa e complementa perfeitamente a proposta educativa de Champagnat. Sua visão desenvolve a ideia nuclear de que a abertura ao encontro é constitutiva
na pessoa, e sabe aprofundar nas ricas consequências que esta constatação tem nas relações humanas. Por isso, o esforço para constituir o próprio ser, tornando-se cada vez mais
capaz de amar, pessoal e totalmente, diante dos outros homens e d´Aquele que é a própria
existência, mostra-se como a tarefa humana fundamental para o educador. Deste trabalho
educativo são provas estes dois testemunhos:
“No externato, a separação se faz com muita alegria: um bom aperto de
mão seguido do adeus... A partida dos internos é o acontecimento mais
importante. A maioria parte a cavalo. Mulas de carga fazem o transpor
te da bagagem e vão em grupos, formando caravanas. Essa maneira de
viajar está cheia de encantos. Os rapazes estão tristes; alguns não nos
podem deixar sem chorar. Essas lágrimas causam-nos emoção muito
suave. O apego que sentem por nós, estranhos ainda faz pouco tempo,
é a nossa primeira recompensa”368.

“Depois do café, os que devemos partir vamos dar o adeus aos nossos
caros alunos, em cena comovedora. Todos choram lágrimas quentes e
nós também. É esquisito como o coração se apega. Agora nos damos
conta de que importa quebrar laços de que não nos apercebíamos. Esses alunos que choram eram amados como filhos, e quase não havíamos notado. Num instante, todas as más recordações fogem e apenas
vemos motivos de lamentar o nosso caro berço de Congonhas”369.

367 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 550.
368 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 82.
369 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 121.
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13. O AMBIENTE DA RELAÇÃO
Quando o encontro iniciado pela presença começa a crescer, é-lhe indispensável um
clima favorável que ofereça um desenvolvimento equilibrado. Os educadores maristas
propuseram, na sua proposta educativa, um ambiente relacional baseado na simplicidade
e no espírito de família.

13.1 SIMPLICIDADE E ESPÍRITO DE FAMÍLIA.
13.1.1 Simplicidade.
Nas biografias dos educadores maristas se destaca um modo de exercer a autoridade
unido a um tratamento de simplicidade que implica, ao mesmo tempo, adaptação às pessoas e às circunstâncias:
“Os membros da comissão nos fizeram sentar à direita e à esquerda do
presidente. Não nos sentíamos a gosto; teríamos preferido a tranquilidade, em lugar de tantos cumprimentos... Queríamos começar sem nenhum alarde o primeiro dia de aula, como convêm aos filhos de Champagnat. Deram-nos um dia de festa, discursos e quase um banquete.
Deus seja louvado!370. “Tínhamos horror às solenidades, às apresenta
ções, às exibições das nossas pobres pessoas e isso por bons motivos;
mas, como recusar, como nos furtar a coisas que são tão naturais e que
se preparam sem o nosso concurso ?371“Pelo meio-dia, ouvimos o toque
de fanfarra que parece aproximar-se de nós. Os Irmãos estão na aula e
não duvidam de nada. De repente, o portão se abre, a banda entra no
pátio ao som das cornetas, arrastando a multidão de curiosos e um grupo de senhores trajados a rigor. As salas são invadidas. Improvisam-se
gabinete e estrado, e procede-se a uma seção solene, em cujo intróito
se lê um documento ad hoc, continuado por uma série de discursos, em
que se proclamam as nossas virtudes e talentos. Meu Deus, míserere

370 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 176.
371 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 127.
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nobís”372. “Sua simplicidade e afabilidade lhe ganhavam o afeto de muitos e admiração de todos”373. “A simplicidade era extraordinária e fazia
com que se ganhasse a estima de todos” 374. “Era um homem calado,
simples, sem presunção, que procurava antes se eclipsar e viver em silêncio375.

Esta característica da pedagogia marista é rica herança recebida dos primeiros educadores maristas formados por Champagnat.
“Não gosto dos Irmãos cuja presença afugenta os alunos; pelo contrário, considero como muito idôneos a fazer o bem os que possuem natureza alegre e jovial, modos amáveis e atenciosos. Para edificar as crianças e levá-las a Deus não basta ser piedoso e virtuoso, são necessárias,
além disso, formas exteriores que agradem e atraiam”376.

O Irmão João Maria Merino, em sua obra “Nosso carisma institucional”377, faz estudo
da simplicidade como característica do carisma institucional marista e afirma, de Champagnat, “que se acomodava a tudo: pessoas, lugares, funções, trabalhos. Sua flexibilidade,
naturalidade e equilíbrio lhe atraem amigos e lhe abrem os corações 378. O mesmo autor faz
depois a descrição do perfil do homem simples aplicando-o ao educador marista e afirma
que “o simples é transparente; deixa que sua vida fale, mostra-se tal qual é. Diz, com senso de responsabilidade, o que pensa... não se apodera da conversa. Admite o parecer dos
demais. Não procura estar sempre defendendo suas ideias; é homem serviçal, disposto a
todo tipo de trabalho. O que mais o caracteriza é a ausência de qualquer atrevimento. Faz
tudo com grande discrição... leva a paz consigo, é um artífice de paz”379.
A experiência nos diz que em nós se dão, com frequência, oposições que não chegaram
a se harmonizar; que somos um composto de elementos díspares, sãos e harmonizados ou
enfermos e desintegrados. Os atos estão em relação com a natureza. Se um ser é simples,
simples tem que ser seu modo de agir. À simplicidade se opõe a duplicidade. A simplicidade
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IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 176.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 87.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 138.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 153.
Guía del Maestro, CEPAM, Guadalajara, (Jalisco) México, 2002, Cap. 16, p. 116.,
IRMÃO MERINO, Juan María, Nuestro carisma institucional. Cuadernos Champagnat n. 3, EDELVIVES, Zaragoza, 1986.
IRMÃO MERINO, Juan María, Nuestro carisma institucional. Cuadernos Champagnat n. 3, EDELVIVES, Zaragoza, 1986.p. 38.
IRMÃO MERINO, Juan María, Nuestro carisma institucional. Cuadernos Champagnat n. 3, EDELVIVES, Zaragoza, 1986.p. 38.

O AMBIENTE DA RELAÇÃO

CAP

é pois ausência de complexidade. As histórias de vida que analisamos mostram que a simplicidade manifesta a riqueza do ser pessoal.
“Tinha muitos conhecimentos, além de ser professor excelente e competente. Impunha-se por sua capacidade e também por sua grande
bondade”380. “Homem sério, tinha uma disciplina em aula sem imposições. Era muito respeitado pelas pessoas, certamente por seus dotes
exercidos com simplicidade”381. “Piedoso, simples, bom”382. “Regular e
cumpridor, amigo do bom humor, simples e feliz com o pequeno”383. “Foi
sempre homem de modos simples que atuava sem hipocrisia”384. Os testemunhos são unânimes em ressaltar sua humildade, simplicidade nas
palavras e no afeto”385. “Para mim foi homem de grande simplicidade,
com as características próprias de nossos Irmãos: afabilidade, modéstia atitude de serviço para qualquer pessoa em qualquer ocasião, incapaz de ter adversários, por sua bondade e sinceridade de coração”386.

A presença de quem é simples atrai pelo que de bom, verdadeiro e belo há em sua
pessoa. A simplicidade enuncia a verdade do que o educador é. Graças à simplicidade
transparecem os valores pessoais sem distorções. Por isso a simplicidade está junto da
autenticidade.
“Simples, dizia as coisas como as via, espontâneo, e se “cometia algum
engano” retificava com toda naturalidade, não tinha problema em reconhecer que se tinha equivocado”387. “Era simples e espontâneo. A ninguém negava um sorriso”388. “Inspirava grande respeito, mas também
confiança, exercendo uma grande influência sobre nós. Na presença

380 IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech1915-1972). BAIRROS, J. C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 120.
381 Professora Cleide Regina John Morona, orientadora do Clégio Aurora, em BAIRROS, Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre
1998, p.120.
382 IRMÃO EUSTADE- (1874-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 12, p. 679.
383 SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Leopoldo Moreno Alegre, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 20.
384 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 215.
385 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 215.
386 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 215.
387 Testemunho de Benita Espada, em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 56.
388 IRMÃO COSGAYA PALACIOS, em Província Marista da Am.Central, O.c. T.3, p.166.
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dele nos sentíamos seguros”389. “Seu semblante sereno, acolhedor e
alegre deixava transparecer uma alma feliz e cheia de Deus”390.

A simplicidade vem da autenticidade. As manifestações do ser da pessoa refletem-se
nas qualidades que se relacionam com solidez, permanência, continuidade no modo natural no qual se está constituído. Também nos comportamentos de vontade firme, atitudes
de continuidade como são a aceitação de si mesmo, disponibilidade, adaptação, flexibilidade, consciência dos valores, facilidade nas relações.
A simplicidade pode ser conseguida através de processo humano e espiritual de amadurecimento que, embora lento e sereno, é capaz de ordenar, organizar e unificar harmoniosamente os poderes operativos que atuam dentro do “eu”. Por isso as pessoas que conseguiram esta maturidade são pessoas harmoniosas, equilibradas. O resultado de tudo
isso seria o tipo de homem que nos descreve Boros:
“Os homens verdadeiramente honrados levam em si a capacidade de
despertar em outros o amor e a amizade. Por quê? Quiçá por serem
pessoas totalmente acolhedoras; nada querem conseguir de nós, e não
querem atrelar ninguém a seu próprio carro. Ao lado destes homens
nos encontramos a gosto, embora sejam geralmente tranquilos, silenciosos e vivam, com frequência, isolados. Irradiam alegria nascida de
grandeza íntima... Não guardam rancor das ofensas, mais ainda, não
têm razão para perdoá-las. Possuem candura silenciosa; não consideraram como tal a ofensa, e nem sequer creram que tinha sido ofensa.
Nelas há espaço para um “tu” humano, um espaço no qual o outro pode
achar sua existência livre”391.

As biografias destacam esta dimensão nos educadores maristas.
“Em todos estes encontros me deixou a impressão de ser um Irmão
que gozava de muita proximidade e fraternidade entre todos os Irmãos porque ele era o primeiro em manifestar acolhida, amabilidade, bom humor, preocupar-se por sua vida. Era muito fã dos jogos de

389 Testemunho do ex-aluno Alberto Shwertner , a respeito do IRMÃO ROGÉRIO (Nicolau Rech, 1910-1960, BAIRROS,J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 51.
390 Testemunho do Irmão Victor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO,... BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre
1998, p. 39.
391 BOROS, L., Encontrar a Dios em el hombre, Ed. Sígueme, 1972, p. 21.
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cartas, um meio de criar bom ambiente e alegria”392. “Irradiava confiança e amizade”393. “Os que o conheceram falam de sua autenticidade”394.
“Apresentava-se com ares de modéstia e confiança que predispunha
em seu favor e economizava negativas”395. “Eu gostava dele porque era
alegre, sincero, franco e leal”396. “Era uma pessoa que cativava pela sua
maneira simples de ser”397. “Era um religioso acolhedor, cuja presença
inspirava confiança e segurança”398.

Com frequência estes homens não deixam atrás de si nenhum rastro visível de sua
sinceridade total. Desaparecem do mundo com sua luminosidade, como se nunca tivessem existido. Desta forma, entram simples e silenciosamente numa grandeza maior pois
continuam influenciando como força espiritual na consciência de todos os que com eles
viveram. Com sua veracidade nos julgam sem condenar-nos. Distinguem perfeitamente
o justo do injusto. Não aprovam, mas não condenam se não podem aprovar. Quase sempre se contentam com desaparecer em silêncio. Mas sua presença entre nós realiza um
verdadeiro julgamento que nunca ou raras vezes se reproduz nos tribunais deste mundo.
Julgam-nos enquanto se mantêm firmes, sem alardes, no que viram na verdade. Mas não
importunam”399. “Era sobretudo, conciliador. Não gostava de briga”400. “Era nobre e em
sua pessoa não havia lugar para o rancor”401. “Um coração caritativo e compassivo”402.
“O homem autêntico une, à sua atitude de não condenar, simplicidade e
transparência existenciais. Estes homens são sinceros no sentido que,
ao menos ocasionalmente, se sentem impulsionados por força interna que os obriga a dizer a verdade, que os obriga a se dirigir ao outro,
para lhe dizer: “Você está brincando com o mundo e com você mesmo;
largue disso”! Às vezes, sentem de repente como que uma iluminação:
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Testemunho de Teodosio Sánchez em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 44.
IR. PEDRO ALEIXO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J. C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 19.
IRMÃO CISNEROS RODRÍGUES, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T 3, p 101.
IRMÃO ALBÉE (1845-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 5, p. 270.
Testemunho do Irmão Luiz Rodolfi a respeito do IRMÃO NILO (João Ignácio Rech, 1911-1988) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 78.
Testemunho do Irmão Victor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 40.
Testemunho do Irmão Victor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 38.
BOROS, L., Encontrar a Dios em el hombre, Ed. Sígueme, 1972, p. 22.
Testemunho do Irmão Vítor Rosseto, a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963), em BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 40.
IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 102.
IRMÃO MARIE CYPRIEN (1882-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n.11, p. 615.
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“Tenho que dizer a verdade a este homem; senão ninguém lha dirá. Neste momento deles flui uma força especial. Quando mais tarde refletem
sobre isto, nem eles sabem como se atreveram a dizer toda a verdade.
Surge um temor tanto no que fala como no que é interpelado: uma espécie de estremecimento ante o santo. Mas junto com o temor se produz alegria e mesmo júbilo: o ser irradia em seu puro esplendor. Alguém
aceitou o risco de dizer a verdade, formou-se algo estável e inamovível,
algo que brilha e arde e que sempre é amor e esquecimento de si”403.

“Sentia-se bem com todos”404. “De coração bom, incapaz de fazer mal a alguém, respeitoso, generoso, fiel, sensível, agradecido”405.
A edição das Regras406 maristas de 1949 sublinha o profundo sentido que tem a simplicidade para os educadores maristas:
“A simplicidade cristã consiste em perfeita retidão de espírito e coração, que nos leva a trabalhar unicamente com o objetivo de agradar a
Deus”407. “Ao elevar a alma acima de toda consideração humana, a simplicidade se converte em manancial perene de liberdade do espírito e
da vontade”408. “O religioso simples cumpre seu dever sem se preocupar com o que os outros pensam ou dizem” 409. “Não existe verdadeira
simplicidade sem inteira abnegação de si mesmo”410.

Estas propostas de estilo de vida passaram de certo modo a fazer parte da vida dos
educadores.
“Era um marista virtuoso, excelente educador, alma simples e boa”411.
“Simplicidade ao se aproximar de todos: crianças e jovens, criando
grande confiança”412. “Simples e fraterno, foi um bom Irmão”413. “Cora403 BOROS, L., Encontrar a Dios em el hombre, Ed. Sígueme, 1972, p. 23.
404 Testemunho da professora Cleide Regina John Morona. Orientadora do Colégio Aurora a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1908-1963) .
BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 119.
405 Testemunho de Benita Espadas em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 56.
406 As regras são o órgão normativo da vida dos Irmãos Maristas.
407 Regras de 1949, art.191.
408 Regras de 1949, art.192.
409 Regras de 1949, art.193
410 Regras de 1949, art.194
411 IRMÃO TRESERRAS Y ESPINOSA, B., em Provincia Marista América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 101.
412 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 101.
413 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 99.
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ção simples, piedoso, algo da paz, sem pretensões”414. “Foi um marista
exemplar que soube aliar a simplicidade, a humildade e a modéstia à
bondade de um grande coração”415.

13.1.2 Espírito de família.
“Champagnat quer que nas escolas dos Irmãos reine o espírito de família e por isso
nelas devem dominar os sentimentos de respeito, amor, confiança mútua e não o temor
do castigo”. Portanto, para Marcelino Champagnat a escola é uma família, na qual, se os
membros são mais numerosos do que nas famílias ordinárias, os sentimentos dos que
presidem não devem ser menos compreensivos e paternais416. Junto com a simplicidade, o
espírito de família é parte do patrimônio pedagógico herdado de Marcelino Champagnat
pelos educadores maristas.
O Fundador queria que seus Irmãos se esforçassem por deixar uma
marca profunda na vida dos meninos confiados a seus cuidados. Por
isso lhes recomendava que rezassem por aqueles que estavam chamados a dirigir. Exortava-os a amá-los e a ganhar-lhes o respeito. Marcelino queria que seus discípulos e os que trabalhavam com eles fossem
verdadeiros apóstolos da juventude. Por este motivo o tempo que os
Irmãos passavam entre as crianças e os jovens devia ser significativo, por uma presença marcada pelo espírito de fraternidade acima de
qualquer outra coisa, e uma disposição para falar do amor de Jesus e
Maria que se notasse com clareza417.
A Regra de 1852, capítulo VI, art.9, assinala Maria como educadora
de Jesus e modelo de educadora. O amor e o respeito pelo aluno, o
esfumar-se humildemente e deixar-lhe todo o espaço para crescer, o
reconhecer-se humilde servidor da criança, cuja experiência diante
do futuro ainda está intata, mas também a obrigação de cuidar dele, a
constante firmeza em lhe assinalar o caminho de sua plenitude, esta é

414 IRMÃO ANATOLIEN (1835-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 5, p. 267.
415 Testemunho do Irmão Victor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech, 1908-1963). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 39.
416 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 120.
417 SAMMON, S., “Fazer conhecer Jesus Cristo e fazê-lo amar”. Circulaires, T. 31 (2), Roma, 2006.
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a lição que nos dá a Mãe de Jesus, também o sentimento que deve guiar
todo educador digno deste nome418.

A presença de Maria como Mãe e modelo de educadora motiva o educador a dar à casa
em que vive o ambiente de família. Fazer-se Irmão Marista é fazer-se Irmão de todos e, por
conseguinte, criar uma família ao redor de si. “O amor gera a benevolência e a solicitude.
Esta solicitude leva o educador a tudo sacrificar para o bem dos educandos. O educador
possuído de verdadeiro carinho pela obra a que Deus o chamou se entrega completamente
a ela. “Amor magister optimus”419. Cuidar da criança ou do jovem como um Irmão é uma
das dimensões da opção de vida que o Marista escolheu, ser “Irmão” para implantar um
estilo de relações baseado na “fraternidade”. O espírito de uma escola de Irmãos deve ser
um espírito de família. Ora, numa família bem arrumada, numa família ordenada, predominam os sentimentos de mútuo respeito, amor e confiança, e não o temor do castigo420.
E podemos comprovar que é assim que acontece, por meio das biografias.
“Sabia ser mestre e pai-mãe ao mesmo tempo com os jovens
internos”421. “Apesar de contar com internos advindos de regiões distintas e os rapazes terem mais de quinze anos, fez do internato uma
verdadeira família”422. “Era um pai para nós! Quanta saudade! Só de me
lembrar fico emocionado, aliás, não posso rever algum colégio marista
sem me emocionar ... Os Maristas nos educaram!”423.

A responsabilidade de alguém a quem confiam um menor implica a obrigação de atendê-lo adequadamente: “Cuidar dele” no sentido de “ter cuidado”, segundo Heidegger. O
Irmão marista que recebe um menino, que aceita colaborar com os pais, assume a responsabilidade de cuidar dele como se fosse seu irmão. Esta é uma das características que
fazem da escola, colégio ou universidade marista uma família.
Uma primeira exigência da fraternidade é a presença diante do educando, e uma exigência da presença é a fraternidade. O ambiente familiar de uma escola ou colégio marista
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SESTER, P., A educação segundo Marcelino Champagnat nas “Sentenças”. Cadernos Maristas, n. 13, p.191.
LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 116.
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 452.
Testemunho do Irmão Vítor Rosseto, a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963), em BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 42.
422 Testemunho do Irmão Vítor Rosseto, a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963), em BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 42.
423 Testemunho do ex-aluno Alberto Shwertner a respeito do IRMÃO ROGÉRIO (Nicolau Rech, 1910- 1960)- BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 52.
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se fortifica na simplicidade dos educadores. O ambiente de família é feito de simplicidade.
Esta característica aparece muito clara nas biografias:
Reinava um espírito de família admirável”424. “Você soube criar um ambiente familiar tão grato, com sabor de oração e festa”425. “Encarnava o
verdadeiro espírito de família, como, aliás, os demais manos”426. “Gozava da estima de todos os Irmãos”427. “Vivia alegre e valorizava a comunidade. O calor humano da comunidade, a familiaridade, este amor de
Irmãos, este poder partilhar tantos momentos de oração como também
momentos distendidos e cheios de humor, poder brincar, jogar juntos,
falar... era muito gratificante para ele. Quando não se entregava, doía-lhe e o sentia de verdade”428. “Para alguns de nós que passamos em
Yanaconas seis, dez e até mesmo 12 anos, esta era a nossa casa. Conhecíamos tudo o que se referia ao colégio, o funcionamento da chácara
e nos interessávamos por tudo, como se tivesse pertencido a nosso
próprio lar429. “Era costume apresentar a escola antiga, como terrível
lugar de correção e castigo, de cujos muros ameaçadores estão proscritos os encantos do lar, os trabalhos, objetos e preocupações mais
úteis e convenientes para a prática e a formação do cidadão. A escola
velha era um cárcere, um antro, uma destas necessidades penosas impostas pelo artifício da sociedade. E ao assinalar as novas tendências
e o novo conceito escolar não sabemos em que momentos históricos,
em que período os flamantes pedagogos fixaram a tirania da escola velha, da odiosa e antiquada escola. Não sabemos se a escola nova e ativa
é, pelo menos na Colômbia, revelação e privilégio destes calamitosos
dias. E não faltam ingênuos ou mal intencionados que creiam ou finjiam crer que foi apenas ontem e não antes que se suprimiu a férulae
o sistema de lições de decoreba e papagaio. Só sei dizer que o Colégio
Santo Tomás de Aquino, apreciado globalmente e considerado por vários aspetos, era para seus alunos prolongação do lar doméstico, fogo
que esquenta, mas também fogo que tempera e chama flamante e, em
424
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426
427

IRMÃO HERIBERETO JOSÉ (Salvador Flores Meyer, 11-03-1972), México, DF, Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, t.3, p. 61.
IRMÃO CANDELES ESTÉVANEZ, J. Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p 199.
IRMÃO PEDRO ALEIXO, (Fredrico Rech, 1906 -1980). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 18.
Testemunho do Irmão Avelino Scopel a respeito do IR. PEDRO ALEIXO (Fredrico Rech, 1906 -1980) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 22.
428 Testemunho de Benita Espadas, em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 56.
429 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 70.
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verdade, oficina muito bem montada para FORJAR homens úteis. Um lar
verdadeiro e não lar em sentido poético, não o lar brando e meloso dos
desafogos sentimentais; contém penas, restrições e mesmo desencantos. Um lar como indispensável noviciado da profissão de viver é, por si,
propício ao conflito de paixões e choques de caracteres, causando, por
isso, tantos sacrifícios e contrariedades, como ótimos gozos e inigualáveis doçuras430.

Na literatura foram usadas diversas metáforas para falar da vida dos homens, comparando-a a um teatro, um estádio, uma estrada, um rio. A metáfora do teatro serve para
sublinhar a dimensão de personagem, de máscara e ficção; a do estádio destaca o esforço
e a realização pessoal, ou a equipe; a do rio evoca a transitoriedade da vida; e por sua vez a
da estrada ou caminho se presta para destacar o acompanhamento a outros caminhantes
que fazem o mesmo percurso em direção à mesma meta. Mas todas estas metáforas têm
em comum a dimensão da vida. É um espetáculo, uma manifestação do protagonismo da
pessoa diante dos outros. O cenário: estádio, rio, estrada também aludem ao espaço no
qual se escoa a vida. O espaço que ocupa o educador marista pode também exprimir-se e
considerar-se através das mesmas metáforas, como o lugar em que partilha a vida com a
comunidade educativa. O transmitir, a transitoriedade, o tempo, faz referência à durabilidade da relação, do encontro, da separação.
As histórias de vida nos revelam o espírito de família, o ambiente de confiança e de família, e o encargo de cuidar de alguém propicia um modo de fazer pedagogia, que pode ser
manifestado mediante a metáfora do acompanhamento, o fazer caminho na vida junto ao
educando. “Onde ele se encontrava reinava o bom espírito, o espírito de família”431. “Antes
de tudo era humano e estar perto dele era motivo de alegria e de festa”432.
O educador marista é um companheiro de caminhada433. O educador marista e o educando se encontram na vida transitando pelo mesmo caminho como companheiros de

430 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 61.
431 Testemunho a respeito do irmão Edgar Haas a respeito do IRMÃO PEDRO ALEIXO (Fredrico Rech, 1906 -1980) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 22.
432 Testemunho de Georgios Vidalis em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 70.
433 A metáfora do caminho foi muito empregada para aludir ao percurso da vida ao comportamento moral (bom caminho, mau caminho), às contrariedades da vida:
(dificuldades no caminho: caminho plano e reto, caminho de flores ou cheio de espinhos), percurso para chegar a um lugar (caminho para o mundial de futebol),
tipos de caminhos materiais, segundo cada cultura (caminho romano, mozárabe, real, inca), os estilos de orientação da vida (caminho do tantra ou o caminho
da cruz). Caminhos marcados por personagens que marcaram um modo de viver durante o caminho, como o caminho do Cid ou os caminhos de Castilha, e La
Mancha percorridos por El Quichote e Sancho Panza. Há caminhos que levam à paz e outros à violência.
A literatura prova este variado modo de interpretar o caminho: caminho de perfeição de Tereza de Jesus, Caminho de Escrivá de Balaguer, caminho
neocatecumenal... e expressões riquíssimas em simbolismos, como o “Caminho de Santiago”, material e espiritualmente falando.
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uma mesma viagem. São o “eu’ e o ‘tu’, em companhia, em relação. As teorias educativas
de controle deixa muito pouca autonomia aos alunos, e as de intervenção não diretiva advogam por uma liberdade praticamente ilimitada. E as de liderança outorgam liberdade
considerável aos educandos, mas apenas à medida que vão sendo capazes de utilizá-la de
maneira responsável.
Quando o ser humano inicia o caminho da vida, enfrenta-o com grande debilidade e
limitação. “Os estudiosos de antropologia destacam que o ser humano nasce prematuramente, aparentemente, cedo demais em comparação com outras espécies”. O Homem
custa a amadurecer, amadurece lentamente, diferentemente do que ocorre em outras espécies animais, que amadurecem mais rapidamente e, por isso, logo deixam de aprender
coisas novas. O homem precisa de alguns cuidados, primeiro para sobreviver e, depois,
para alcançar seu pleno desenvolvimento434.
É neste período da vida que o educando tem mais e maiores dificuldades para andar sozinho e, portanto, quando mais necessita de um companheiro de caminho que o
oriente. Este é um processo que precisa de aprendizagem e, por isso mesmo, a presença
de um educador. Depende totalmente da orientação de outro que, como ele, se encontre
no caminho, mas cuja direção e meta conhece pela experiência e maturidade dos anos e
pela preparação profissional. O menino avançaria também sem o guia, mas não chegaria
a descobrir a direção certa sem grandes dificuldades. Por isso o educador marista pode
ser definido como ser que está presente junto a outro no caminho da vida como guia435,
mas, fundamentalmente, como um acompanhante, um companheiro de caminhada”. As
relações do mestre e do aluno que fazem referência ao estabelecimento de uma relação
humana ótima, isto é, respeitosa, cortês, sincera e sem intentar dominar o outro requerem
igualdade de ambos os lados. No entanto, o mestre é desigual ao aluno, por seu saber, experiência e maturidade, portanto, naquelas funções do mestre que se referem a sua tarefa
de ensinar e orientar. Nesse sentido, a igualdade será sinônimo de irresponsabilidade.”436
O educador marista só é indicador eficaz se é companheiro de caminho. Se está parado
sua indicação perde força. Mas se seguiu seu caminho até o fim, na devida direção, então
esta força indicadora se mantém até além da morte. Esta atitude implica o compromisso
de estar presente junto ao educando vivendo a vida junto com ele, com uma qualidade
de compromisso que seja autoridade moral perante o educando. Na linguagem comum
434 SERRAMONA , J., Teoría de la educación, Barcelona, Ariel 2000, p.13.
435 A imagem de indicador de caminho, por luminosa e gráfica que seja, parece imprópria quando observada de perto. É da função do indicador estar ao lado do
caminho. Indica, sim, a direção, mas nunca pode chegar à meta, pois, pelo contrário, deixaria de ser indicador. É próprio de sua essência permanecer fixo. Em
troca, o educador marista só é indicador eficaz se não está parado, se caminha com o educando como companheiro de caminho. A função do Irmão marista
entendida exclusivamente como função indicadora carece da força de modelo. O dever ser não pode separar-se do ser. Isto, em substância, seria moralismo,
atitude que no fundo carece de qualquer força educativa. “Fazei o que vos dizem, mas não façam o que fazem” (Mt,23,1).
436 NASH, Libertad y autoridad en la educación, México, DF, Pax-México, 1928, p. 227-228.
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chamamos esta atitude de “bom exemplo”, “exemplo de vida”, “coerência” “autenticidade”, “testemunho”, etc., expressões com as quais se designa a qualidade da própria realização, do “dever ser”, vivido no dia a dia.
“Como professor, é de primeira! Ocupa-se com as Ciências e a Matemática, mas poderia lecionar também outras matérias. Relaciona-se
bem com todos os alunos. Não se trata simplesmente de encontros
em horas determinadas, mas de relações afetuosas, relações de vida
como entre aluno e professor, nas quais há familiaridade, naturalidade e mesmo gracejo. O Irmão não precisa castigar para estabelecer a
ordem. Nunca impõe castigos, mas os alunos sabem que os usaria em
caso de necessidade. Com a autoridade adquirida, com as lições que dá
cada dia, pode fazer e, com efeito, faz muito bem aos alunos”437. “É um
dos mais procurados pelos ex-alunos que voltam ao estabelecimento.
O Irmão tem jeito especial de tratar os alunos. Vive com eles familiarmente, fala-lhes com muita liberdade. Rindo, diz-lhes coisas que os feririam, se fossem ditas por outro ou com outra tonalidade. O que vier da
parte do Irmão é bem aceito. Goza de verdadeira autoridade, que não
é pesada aos alunos. Empenha-se nos jogos e atividades condizentes.
De fato é muito bem-dotado. Trabalha também como professor. Quer na
matemática, quer nas línguas, as suas lições são sempre bem dadas e
acompanhadas com interesse”438. “Era sério, até mesmo severo, ao dar
aula, mas tornava-se a alegria em pessoa, o líder entusiasta e o galhofeiro formidável nas horas de recreio e, ainda assim, de sorriso angélico. Tudo no seu aspecto respirava a inocência. Muita atração exercia
sobre nós como excelente educador” 439.

13.2 TRABALHO E DEDICAÇÃO
Uma das características dos maristas é o amor ao trabalho, tanto físico como intelectual. A presença no trabalho é a expressão prática e concreta do compromisso profissional e

437 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 360.
438 Testemunho para Ir. Isidoro Régis em IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 360.
439 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 280.
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vocacional. Nas biografias a exigência da presença se relaciona com a pontualidade, com
o trabalho bem feito, com a constância e a intensidade da dedicação. É, pois, um exercício
de vontade permanente. Feito por amor a Deus e com fidelidade se converte em hábito e
virtudes.
Algumas biografias destacam o trabalho como qualidade pessoal dos biografados:
“Tinha grande capacidade de trabalho”440. “Trabalhador e
responsável”441. “Era trabalhador metódico e constante”442. “Era o
que chamamos de lrmão ‘ferrenho’, que se entrega ao trabalho com
paixão”443. “Trabalhador incansável, assíduo e simples no cumprimento
de todos os empregos"444. “Na comunidade, tinha a “devoção do cotovelo”, a aptidão para o serviço, sendo o primeiro no trabalho"445.

Outras destacam a dedicação pessoal ao trabalho.
“Dedicava as horas de folga para o que tinha encomendado”446. “Nunca
dizia ao trabalho “chega!” quando se tratava de servir aos outros447. À
força de trabalho, de entrega e de inalterável paciência, chegou a enfrentar todas as dificuldades”448. “Trabalhador infatigável apesar de
sua saúde precária449. “Fugiu da ociosidade até os últimos dias, mostrando-se verdadeiro modelo de amor ao trabalho”450. “Sofro muito por
não poder dar aulas”451. “Gostava muito do trabalho manual. Sempre
que podia estava na chácara onde cuidava das galinhas. Sempre que
podia matava um suíno e fazia salsichas”452.

Em outras biografias há alusões à entrega apaixonada ao trabalho:
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 94.
Testemunho de Benita Espadas, en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 54.
Biographies de quelques frère T. 9, n. 3, p. 594.
Dionisio Blanco, en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 49.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 87.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 87.
Testemunho de Benita Espadas, en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 54.
Testemunho do Irmão Deogracias Fernández a respeito do IRMÃO JOSÉ HUARTE SOLA em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios,
Guatemala 2003, p. 127.
IRMÃO GÉRALD, (1829-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p. 674.
IRMÃO CHARLES-CAMILLE, (1886-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p. 322.
IRMÃO AMPHIEN, (1825-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 12, p. 671-674.
Biographie de quelque frères, T. 9, n. 3, p. 596.
Testemunho do irmão Edgar Haas a respeito do IRMÃO PEDRO ALEIXO (Fredrico Rech, 1906 -1980) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 22.

AMEstaún

167

Anexo 2CAPÍTULo 13

“Tinha verdadeira paixão pelo trabalho e fazia a tarefa de muitos”453.
“Trabalhador incansável apesar de sua saúde precária!”454. No CUM teve
que fazer um trabalho gigantesco”455. “Gostava muito do trabalho manual, mas, antes de se dedicar a ele, procurava desempenhar zelosamente os deveres referentes às aulas”456.

Bom número de biógrafos recolheu abundantes referências à exigência de trabalho
que a presença do educador marista suscitava nos alunos:

“Era muito exigente, tanto na aula como fora” 457. “Sua fama era de
durão. Embora esta característica fosse comum aos Irmãos da época,
a fama era dele. Mostrava-o e suas atitudes o confirmavam. Era muito
fechado. Introspectivo, falava pouco com os alunos”458.

453
454
455
456

IRMÃO HUARTE em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p.127.
IRMÃO CHARLES-CAMILLE, (1886-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p. 322.
Biographie de quelque frères, T. 9, n. 3, p. 593.
Testimonio del Ir. Avelino Scopel a respeito do IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 22.
457 Testemunho de Benita Espadas, em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 54.
458 Testimonio de Fernando L. Casagrande ex-aluno, a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1915-1972). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os
increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 102.
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CAPÍTULo 14
14.VIDA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO
E finalmente examinaremos as contribuições que as biografias oferecem para entender
a eficácia da presença do educador marista a partir das motivações que o movem a estar
presentes no campo educativo.

14.1 IDENTIDADE E OBJETIVOS
A presença do educador marista é a manifestação do ser pessoal, mas também a do
ser da instituição à qual se vincula por vontade espontânea, como acabamos de ver. O ato
educativo se propõe metas e objetivos cuja realização é guiada por intenções que levam
os educadores a educarem. As intenções que levam o educador a participar do ato educativo manifestam-se à sociedade por meio de documentos oficiais, tais como os ideários
de centros ou os projetos educativos, nos quais recolhem as declarações de princípio e a
definição da identidade da instituição educativa.
Goffman E. afirma: “A Sociedade está organizada sobre o princípio de que todo indivíduo que possui certas características sociais tem direito moral a esperar que os outros o
valorizem e o tratem apropriadamente. Em conexão com este princípio há um segundo:
“o indivíduo que explicita ou implicitamente pretende ter certas características sociais deverá ser na realidade o que afirma ser. Em consequência, quando um indivíduo projeta
uma definição da situação e com isso faz um pedido implícito ou explícito de ser uma
pessoa de determinado tipo, automaticamente apresenta aos outros uma exigência moral
obrigando-os a valorizá-lo e tratá-lo da maneira a que tem direito de esperar das pessoas
de seu tipo. Implicitamente renuncia a toda pretensão de ser o que não parece ser e, em
consequência, renuncia ao tratamento que seria apropriado a tais indivíduos. Os outros
descobrem então que a pessoa os informou a respeito do que “é” e do que os outros deveriam ver neste “é”, 459. As biografias maristas descrevem na sociedade presenças de pessoas que fizeram uma opção de vida característica, que é a consagração religiosa, ao mesmo
tempo que optam por consagrar-se à educação.
A propósito da chegada dos Irmãos maristas, comenta Dom André J. Lenis:

459 GOFFMAN. E., La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, México, 2001, p. 25.
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Para a velha cidade de Cali foi um acontecimento cheio de novidade a
presença desta missão francesa no Colégio de Santa Librada. Ninguém
na cidade tinha ouvido antes falar da comunidade a que pertenciam.
Soube-se então que eram religiosos com dedicação total ao ensino460.

“Constituiu não pouca estranheza dos brasileiros saber que não éramos sacerdotes.
Muitas vezes disseram-me:
- “O senhor não celebra, não reza missa, não confessa”?
- “Não, senhor”.
- “Então por que traja batina”?
As nossas explicações não serviam para nada. No seu conceito, todo o religioso é padre.
A vida religiosa no estado leigo era para eles novidade que não se impunha de imediato à
inteligência. Aos poucos vão se acomodando à nossa vida de religiosos educadores, consagrados exclusivamente à formação cristã dos meninos. Paulatinamente, o espanto dos
homens eminentes converteu-se em admiração” 461.
A consagração religiosa marista promove educadores motivados que se tornam presentes no campo educativo com uma dedicação de toda a vida.
“Consagrou-se durante a maior parte de sua vida religiosa à educação
religiosa dos pequenos“462. “Dedicado à obra do ensino cristão, à qual
se doou até o completo esgotamento de suas forças” 463. “Sempre soube fazer apreciar nosso instituto e suas obras” 464. “Deixando por todas
as partes o renome de bom religioso e excelente educador” 465.

Isto significa que a base da presença educativa que se descreve nas biografias se fundamenta sobre algumas verdades da pedagogia das quais se deduzem os princípios pedagógicos e educativos como os que vêm enumerados numa biografia: 1. A atmosfera da
escola e do colégio em todos seus graus em extensão seja verdadeiramente sobrenatural;
e que seja, portanto, sobrenaturalizada. 2. Que todo o ensino seja cristão e cristianizado;
3. Que o espírito evangélico e a chama apostólica reinem na escola e no colégio para que
a criança e o jovem aprendam a irradiar suas crenças; que é o melhor modo de vivê-las e

460
461
462
463
464
465
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LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 44.
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exaltá-las”466. “Os princípios da educação se referem aos objetivos da perfeição pessoal,
de potencialização da dimensão social, de ser autor e responsável pela própria vida e de
preservar a originalidade criativa de cada pessoa frente ao próprio projeto de vida”467.
O objeto da pedagogia geral é “dotar o ato educativo de princípios e normas” 468. Tais
princípios e normas não são normativas que se impõem a partir do exterior, mas convicções que levam os agentes educativos a se comprometerem voluntariamente com eles,
porque são constitutivos e essenciais à educação. Por serem essenciais são também condições para uma educação de qualidade. A qualidade da presença dos educadores num
centro não se pode fundamentar em conseguir uma boa norma, mas em encarnar sólidos
princípios. O bom nome de um centro ou a fama que conquistou, inclusive como corporação de pessoas que a regem e dinamizam, se baseia na qualidade das relações que se vivem
dentro do centro e na competência profissional que mostram em seu comportamento. A
linguagem simples se exprime quando se diz: “Quero ir aos maristas!” No coletivo institucional está englobada toda a identidade educativa.
Os princípios educativos têm não só um fundamento histórico, mas também uma base
filosófica e antropológica; não surgem como constantes históricas, mas como pontos de
luz que a prática educativa deve seguir. Estes princípios têm sua base num modo de conceber o ser humano como pessoa. “A proposta marista como a concebemos hoje foi sendo
plasmada pouco a pouco. Não surgiu do nada, nem nasceu já acabada. Teve como ponto
de partida as intuições, reflexões e a prática de Champagnat e de seus primeiros discípulos. A proposta foi elaborada e tematizada pelas diversas gerações de educadores maristas
e posteriormente enriquecida por muitos anos de experiência e grande internacionalização de suas aplicações”469.
Os princípios normativos do ato educativo, que se recolhem nos ideários ou em documentos semelhantes, foram formulados a partir da vida concreta, da prática, para depois
confrontá-los com o processo educativo e posteriormente submetê-los à comprovação
empírica. As boas explicações teóricas surgem da prática, de modo que os princípios que
explicam a presença dos educadores maristas, em sua ação educativa, podem ser deduzidos da práxis recolhida em suas biografias. Em pedagogia, um princípio é uma ideia
que transformamos em norma para nossa vida e ação. Enquanto ideia, tem caráter teórico; enquanto ação, tem caráter prático. É, então, por um lado, especulativa ou intelectual;
normativa ou moral, por outro. Como verdades fundantes, os princípios são o início, a
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base, o ponto de partida do raciocínio pedagógico, a fonte da qual se deduz toda uma série
de consequências que afetam a prática educativa: consequências tanto racionais ou teóricas quanto operativas. Foram primeiro concebidas e formuladas verbalmente, em termos
teóricos, para passar a realizar sua função própria de orientação e guia, de iluminação da
atuação educadora prática.
Deste modo a atuação responderá a princípios sólidos, a uma base firme, a um critério
geral que assegure sua retidão, bondade moral e eficiência operativa. Ao comprometer-se
com eles, ao respeitar e fazer seus os princípios pedagógicos, o educador se situa acima de
toda interpretação subjetiva, particular, caprichosa. Estes critérios foram avaliados por
sua essencialidade e por sua aceitação ao longo dos tempos pelo comum dos peritos em
educação e, entre os maristas, pela história pedagógica da Instituição.
Como critério de ação, entendemos um princípio a partir da definição que dele faz o
Dicionário da Academia Espanhola: “Cada uma das máximas particulares pelas quais
cada um se dirige em suas operações”. “Máxima” aqui é sinônimo de regra, princípio ou
proposição, geralmente admitida por todos os que professam uma faculdade ou ciência;
e também de “sentença”, aforismo ou doutrina boa para a orientação de ações morais”.
O termo princípio é especialmente apropriado para exprimir a natureza ética dos princípios pedagógicos, porque estes participam da categoria ética que possui a educação por
sua própria essência. Um “princípio pedagógico” é um guia da ação perfectiva que está
entranhada na educação. Daí que uma pessoa de princípios é a que se compromete livre e
conscientemente a ser leal e congruente com estes princípios de ação e de conduta. É precisamente o grau de compromisso pessoal com uns princípios que assegura e é condição
“sine qua non” de uma educação de qualidade.
O “Bulletin”, como órgão oficial dos Maristas, em suas páginas marcou pautas e orientações claras a respeito da identidade dos educadores.
“O elemento essencial em pedagogia é que todos os comportamentos
do mestre com relação aos educandos, toda sua maneira de ser, de pensar, de atuar se inspirem numa concepção do universo e do homem de
seu destino, do valor de seus atos, de seus fins, numa palavra, de um
ideal de vida”470.

O “Bulletin” se adiantava, assim, ao que mais tarde foi orientação emanada a partir do
espírito do Concílio Vaticano II: A referência explícita ou implícita a uma determinada

470 Bulletin de l’Institut, T. 17 (1943-1947) n. 125, p. 235.
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concepção de vida é praticamente iniludível, pois entra na dinâmica de toda opção. Por
isso é decisivo que todo membro da comunidade escolar tenha presente a visão da realidade, ainda quando seja de acordo com diversos estados de consciência, pelo menos para
conferir unidade ao ensino. Toda a visão da vida se fundamenta, com efeito, numa escala
de valores na qual se acredita e que confere a mestres e adultos autoridade para educar.
Não se pode esquecer que na escola se ensina para educar, isto é, para formar o homem
a partir de seu interior, para liberá-lo dos condicionamentos que pudessem impedi-lo de
viver plenamente como homem. Por isso a escola deve partir de um projeto educativo intencionalmente orientado para a promoção total da pessoa471.
Nas histórias de vida descobrimos o grau de compromisso pessoal com uns princípios
que garantiram a eficácia da educação dada pelos Irmãos Maristas. O compromisso do
educador é uma autodeterminação pessoal que põe em marcha uma iniciativa criadora
cujos traços e características podemos extrair ao analisar as biografias.
“Consagrou todas suas forças à educação das crianças das quais estava encarregado, a tal ponto que sua saúde sofreu” 472. “Não se incomodava que o vissem como religioso que era” 473. “Os sinais de identidade
como “Irmão” não se perdem por causa da perseguição e da clandestinidade forçada: os alunos continuarão a chamá-los “Irmãos”474. “Estava
convencido de que o seu, o que lhe correspondia, o que correspondia a
qualquer marista, era a escola. Quando em capítulos ou em consultas
sobre o tema saíam opiniões apresentando alternativas, custava-lhe
admiti-las. Teorias um tanto peregrinas que segundo ele não aterrissavam na vida real não lhe serviam” 475. “Realizou sua tarefa docente com
qualidade destacada de abnegação, decoro e eficácia” 476. “Era educador notável e verdadeiro apóstolo” 477. “Os exercícios de piedade eram
feitos regularmente, os recreios eram animadíssimos, num pátrio de
10 x 10 m e regularmente se organizavam excursões interessantes.
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Passávamos momentos deliciosos”478. “Não poupava nem esforços nem
cuidados para impedir o relaxamento”479.

A antropologia cristã parte da convicção da bondade da natureza humana, da liberdade do homem, de sua chamada à perfeição e da responsabilidade que lhe incumbe no
gênero humano. “Deus criou o homem em inocência e santidade. Se Adão não se tivesse
rebelado contra o Criador, não teria viciado sua natureza e a de seus descendentes, que
não precisariam de educação; ao nascer teriam toda a perfeição correspondente a seu ser
ou a teriam alcançado por si mesmos, conforme se desenvolvessem suas faculdades. Mas,
devido à queda original o homem, nasce com o germe de todos os vícios assim como com
o germe de todas as virtudes” 480. Portanto, o homem é bom por ter sido criado por Deus á
sua imagem e semelhança e em seu espírito leva gravada a imagem da Trindade. O espírito
do homem se ama a si mesmo, mas para amar-se tem que se conhecer. O conhecimento e
o amor estão no espírito; são portanto uma só coisa com ele, com sua vida. E no entanto
são diferentes dele e entre si. O conhecimento nasce do espírito, e do espírito que conhece
nasce o amor. Desta maneira, é possível considerar o espírito ao conhecimento e ao amor
como imagem do pai, do Filho e do Espírito Santo. A antropologia cristã coincide com as
concepções modernas do homem ao conhecer as profundidades da alma e os lados obscuros da existência humana. O homem era originalmente bom e, em virtude de sua razão,
era dono de seus instintos, e era livremente inclinado ao bem, mas quando o primeiro homem se afastou de Deus, a natureza humana caiu deste primeiro estado. O resultado foi a
rebelião dos instintos contra o espírito, o obscurecimento do entendimento e a debilidade
da vontade. A herança desta natureza corrompida foi transmitida a todo gênero humano.
Estes princípios doutrinais os encontramos nos documentos maristas como princípios
sobre os quais se apoia sua atividade pedagógica e educativa.
Entretanto, o homem não ficou abandonado à mercê das forças obscuras, pois a luz
da razão não se apagou por completo nele, e conserva a liberdade para poder lutar. O homem não tem poder algum sobre as forças profundas e, por si só, não pode encontrar o
caminho. Mas há um caminho preparado para ele. Deus mesmo se fez homem para curar
sua natureza. Todos os que se unem a ele participam de sua filiação divina e levam em
si mesmos uma fonte de vida divina, que se levanta até a vida eterna e ao mesmo tempo
sana as debilidades da natureza decaída. A luz natural de seu entendimento foi fortalecida pela luz da graça. Mas o homem, nesta vida, permanece sujeito à necessidade de lutar.

478 IRMÃO HERIBERTO JOSE (Salvador Flores Meyer 11-03-1972) México, D. F. en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 61.
479 IRMÃO BERILLUS, (1841-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 3, p. 159-160.
480 SESTER P. La educación según Marcelino Champagnat en las “Sentencias” Cuadernos maristas n. 13 p. 185.
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A perspectiva da vida de glória se apresenta a ele como recompensa por ter lutado. Desta
concepção da existência derivaram as consequências da ação educativa dos educadores
maristas.
Uma primeira consequência que deriva da posição anterior é que a pedagogia cristã
praticada pelo educador marista, além de se ajudar das ciências e dos meios oferecidos
pelos conhecimentos naturais dos homens, procurou também se aprofundar na imagem
do homem que nos oferece a verdade revelada, usando, para isto, as fontes da revelação e
recorrendo aos pensadores cristãos que veem na Revelação uma fonte de verdade e uma
garantia contra os erros aos quais está exposta a razão natural. A pedagogia marista se
deixará guiar para que as verdades da Revelação a instruam sobre a meta à qual o homem deverá tender, dado que todos os objetivos pedagógicos devem se orientar para o fim
último. E também obterá clareza nesta mesma fonte acerca do sentido de toda a atuação
pedagógica e de seus limites.
Da natureza espiritual do homem deriva a exigência de que o ato pedagógico seja também espiritual. Isto significa que exige do educador e do educando colaboração em seguir
os passos do paulatino despertar do espírito.
“Antes de simples professor, antes mesmo de catequista, é um educador, um mestre. Sua função consiste, pois, não só e principalmente em
transmitir conhecimentos, mas estimular, acompanhando o desenvolvimento da pessoa em crescimento, que é a criança”481.

Em virtude desta colaboração, a atividade diretora do educador marista deve deixar
cada vez mais espaço à atividade própria do educando, para lhe permitir, finalmente, passar por completo à auto-criatrividade e à autoeducação.

14.2 VOCAÇÃO CONSAGRADA: RELIGIOSO.
O modo de ser e de fazer do membro da Instituição Marista poderia vir resumido em
duas palavras: religioso e apóstolo por vocação.

481 SESTER P. La educación según Marcelino Champagnat en las “Sentencias” Cuadernos maristas n. 13 p. 185.
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“Bom religioso” 482. “A ideia da missão que Deus lhe confiou deu a sua
personalidade a firmeza típica que o caracterizou”483. “Em toda parte
sua vida foi a de um bom religioso”484. “Por todos os lugares se mostrou
bom professor e excelente religioso”485. “Excelente Irmão”486. “Os que o
conheciam falam de um jovem reservado nas palavras, mas com um rosto expressivo que refletia profundos sentimentos. Nele se manifestava
a alegria em sua vocação”487. “Deixando por toda parte renome de bom
religioso e excelente educador”488. “Seus alunos sempre apreciaram
nele o professor excelente e o religioso apóstolo”489. “Bom religioso, homem instruído, muito inteligente, com cultura superior à de seus coirmãos. Sabia muito bem o que sabia. Acima de tudo, era um professor” 490.
“Sentia-se feliz em sua nobre vocação de religioso educador” 491.

A palavra “vocação” é, na categoria bíblico-teológica, mais compreensiva e convincente para explicar o mistério da vida à luz de Deus. Os carismas vocacionais, os bens pessoais que cada um recebeu, à luz da fé, são ministérios e se manifestam na mais variada
forma de serviço.
“Se não tivesse trabalhado por espírito de fé, não teria sido a vontade
de Deus a regra de conduta que o levou a abandonar sua pátria, seus
pais e seres queridos para seguir os ditames de uma vocação humilde
e, às vezes, desprezada pelo mundo” 492.

Entre as chamadas e respostas, surge na pessoa um diálogo interior no qual encontra
não apenas suas raízes, mas também seu destino e futuro, isto é, o que está chamado a ser,
em liberdade e verdade, na realidade de sua história. “Dedicação, abnegação, vida interior,
eis o que nos prepara ao imprevisto e nos conserva o bom-humor inalterável” 493.
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Este amadurecimento requer processos formativos para chegar à maturidade. Nas biografias que analisamos encontram-se avaliações de biógrafos a respeito da maturidade
adquirida pelos protagonistas.
“Sentia-se realizado em sua vocação de professor religioso marista”494.
“Em todo o tempo o vimos cada vez mais próximo do “ponto ideal” do
religioso e do homem. Constatávamos o exterior, espelho fiel de um íntimo cada vez mais gigante. ‘Homem dos Sete Instrumentos’, conhecia
e orientava as oficinas, a horta, a pecuária, os pomares ... e arregaçava
as mangas para ajudar” 495.

Uma primeira colaboração dos testemunhos dos biografados confirma a identidade
dos protagonistas como uma opção de vida interpretada como seguimento e fidelidade
vocacional. Assistir pontualmente a todos os exercícios de piedade, pedir licença para se
ausentar da comunidade, estar pontualmente presente no início de todas as aulas, nunca
abandonar o posto de trabalho, nem mesmo nos casos em que a saúde ou a necessidade pudessem ser desculpa razoável, etc. “Morreu com as armas na mão, na idade de 76
anos”496. “Nos 43 anos que estive na frente de um grupo, não faltei à aula, um só dia” 497.
“Seguiu no entanto durante quatro anos seu ministério de zelo e dedicação até que a doença o obrigou a entregar as armas” 498.
Como estes, podem ser citados numerosos casos de educadores maristas que tiveram,
como ponto de honra, um indicador de qualidade na vida pedagógica: o de nunca terem
faltado à aula. O nunca faltar à aula era sinal de fidelidade ao dever, um indicador do
cumprimento estrito da Regra de Vida que tinham professado. Esta é uma lembrança das
convicções educativas e religiosas adquiridas pelos educadores nas casas de formação.
“Sempre o consideramos autêntico religioso: desde que se consagrou ao Senhor, pela profissão, empenhou-se em viver com fidelidade
ao Senhor”499. “Manutenção da regularidade, da piedade, do espírito

494 495- Testemunho do Irmão Flaviano a respeito do IRMÃO PEDRO ALEIXIO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 21.
495 Testemunho do Iremão Albino Moreto a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1915-1972). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 100.
496 Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 3, p. 156.
497 IRMÃO ANATOLIO, (Aurelio Díaz Rosales 29-09-1977), Querétaro en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 179.
498 IRMÃO ARGÉE, (1830-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 10, p. 556.
499 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidade de Dios, Guatemala 2003,T. 3, p. 99.
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de fervor e de zelo, nas diversas comunidades da província”500. “Modelo de regularidade, piedade, espírito de fervor e de zelo”501. “Se interessava muito para que em cada estabelecimento se mantivesse a
regularidade, o espírito religioso e a harmonia”502. “Piedoso, regular,
humilde, obediente, cheio de amor por sua vocação”503. “Com muito espírito de oração. Era o que então se dizia, “um bom religioso”504. “Por
toda parte deu provas da mais perfeita dedicação e do melhor espírito
religioso”505. “Sempre mostrava grande zelo pelo marista: a vida dos Irmãos, as obras e as coisas”506. “Amava a vida religiosa e se sentia feliz
em estar com os demais Irmãos e servir”507.

A vocação encontra sua expressão na consciência de responsabilidade, que é o motivo
mais profundo de que dispõe o educador marista para superar a grande quantidade de
momentos negativos que encontra na tarefa de educar.
“Modelou toda sua vida de trabalho, piedade, regularidade, dedicação
sem reserva a todos os empregos que a obediência lhe confiou”508. “Trabalhava em sua própria santificação, com piedade, fervor e constância
que admirava a todos os que tinham o prazer de vê-lo de perto”509. “Deixou em todos os lugares exemplo de piedade, aplicação a seus deveres
e uma regularidade irrepreensível” 510. “Sempre e por toda parte se
mostrou homem do dever, da regra, do bom espírito, que nunca calcula
o esforço”511. “Como religioso e educador, cumpria rigorosamente com
suas obrigações”512. “O tempo e as responsabilidades lhe deram profundidade humana e religiosa. Seus últimos anos recendiam plenitude,
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IRMÃO FÉLIX, (1848-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 10, p. 554.
Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 3, p. 159-160.
IRMÃO MAGNUS, (1842-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 9, p. 496.
IRMÃO MARTÍN, (1839 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 7, p. 384.
Testemunho do ex-aluno Fernando L. Casagrande, ex-aluno, en IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1915-1972). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os
increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 102.
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fecundidade e força espiritual”513. “Punha cuidado, ardor, força, tenacidade em todas as suas atividades”514. “Dedicou as aptidões especiais
de ardor e ânimo infatigável”515. Um deles dizia-me: “A vossa humildade
e espírito de sacrifício encantam-me. Tomastes da vida religiosa tudo
o que tem de mais difícil. Sacrificastes a alegria imensa de fazer descer Jesus nas suas mãos. Isso me confunde e vos admiro”. Oxalá que
possamos não ser inferiores ao ideal de santidade a que nos julgam
chegados”516.

O educador Marista se move constantemente entre os polos da própria incapacidade e
do chamado transcendente, do qual provém toda vocação. Com efeito, o educador marista está a caminho e pode perder-se em rodeios e caminhos equivocados; pode se rebelar
contra esta vocação, pode deixar de ouvir o chamado e deixar que a vocação se atrofie ao
ocupar-se com coisas superficiais. Mas perderá então também a consciência da grande
responsabilidade, se é que ela chegou a nascer. Então, já não vê a grandeza da vocação, e
assim acaba perdendo-se a força que provém da vocação que é indispensável à profissão
de educador. O fato de muitos educadores maristas terem selado com a morte a trajetória
da vida dedicada à educação coroa sua fidelidade e a chegada à meta.
A presença do educador marista aparece nas biografias como exigência e imperativo
do que deve ser, animando perante as dificuldades e alentando nas fraquezas. Daí resulta,
com frequência, que entre a palavra indicadora do educador marista e seu próprio comportamento, que ao fim está sujeito às mesmas normas que regem a conduta da personalidade em formação do educando, não se pode descobrir a menor unidade. Mas, em outras
vidas, se destaca e reconhece a exemplaridade da vida do educador.
“Lograva o que se propunha. Tenaz no que fazia, as dificuldades não
o detinham, mas aumentavam sua coragem. E a recomeçar todos os
dias”517. “Não tinha preguiça para se deslocar e pegar o carro para
fazer qualquer recado fosse onde fosse”518. “Era muito serviçal e

513
514
515
516
517
518

IRMÃO MARTÍNEZ NORIEGA, H., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidade de Dios, Guatemala 2003,T. 3, p. 132.
Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 3, p. 159-160.
IRMÃO ALBÉE, (1845-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 5, p. 270.
IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 244.
IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidade de Dios, Guatemala 2003,T. 3, p. 94.
Testimonio de Benita Espadas, en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 54.
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disponível”519. “Era muito severo, correto e exigente” 520. “Homem de
fé, confiança, trabalho, dinâmico e empreendedor”521. “Nele não havia
espaço para pessimismo nem coisas feitas pela metade”522. “Foi uma
vida de zelo apostólico, de força na missão, de busca de caminhos, de
explosão de vida e de entrega generosa”523.

A personalidade do educador marista precede a todo falar a atuar. O educador marista
é definido exteriormente, em forma visível para o educando, pela palavra e pela obra. De
acordo com a maneira de se exprimir, a palavra ocupará o primeiro plano: pensemos no
educador marista como professor. Mas, precisamente neste caso em que a palavra ocupa o
lugar principal, se encontra a ação e, com ela, o ser inteiro, exposto a especial e detido exame.
A palavra só adquire força quando unida à ação, com o comportamento total do que fala.
“Harmonizava sua atividade, que era grande, com a reflexão e a
interiorização”524. “Desfrutava fazendo o bem sem ruído, de acordo com
o espírito de nossas santas Regras”525“Conhecia bem o dito popular: O
bem não faz ruído e o ruído não faz bem, e o praticava. Em geral, não
se projetava em nada, a não ser na bondade e no serviço”526. “Era homem de Deus: verdadeiro pai, com as características de uma mãe”527.
“Otimista, encantado, poucas vezes desanimava. Sempre via possibilidades de superar as dificuldades, tirava problemas dos problemas”528.
“Sempre se destacou por um raro saber fazer, que lhe valeram as simpatias de quantos o trataram”529. “Foi um elemento de paz e de bom
espírito em todas as comunidades em que esteve”530. “O mais saliente,
talvez, seja este “sim” feito disponibilidade sempre a qualquer pessoa
519 Testemunho do Irmão Flaviano a respeito do IRMÂO PEDROALEIXO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 21.
520 Testemunho de Ari Paloschi, ex-aluno, a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 124.
521 Testimonio del Ir. Victor Rosseto acerca del IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) . BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 40.
522 IRMÃO MARTÍNEZ NORIEGA, H., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidade de Dios, Guatemala 2003,T. 3, p. 132.
523 IRMÃO MARTÍNEZ NORIEGA, H., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidade de Dios, Guatemala 2003,T. 3, p. 132.
524 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidade de Dios, Guatemala 2003,T. 3, p. 101.
525 IRMÃO EUSTADE, (1874-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 12, p. 679.
526 Testemunho do Ir. Edgar Haas. IR. PEDRO ALEIXO (Frederico Rech, 1906-1980) BAIRROS, J. C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto
Alegre 1998, p. 22.
527 Testimonio del Ir. Victor Rosseto acerca del IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) . BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 38.
528 Benita Espadas, en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 54.
529 IRMÃO MÉTHODE, (1838-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p. 327.
530 IRMÃO MÉTHODE, (1838-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p. 327.
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que precisasse: para arrumar uma dificuldade com o computador, para
mudar um móvel pesado, para dar uma olhada num aparelho que não
funciona”531. “Soube amar desinteressadamente”532.

A própria incapacidade não precisa recalcar-se excessivamente diante do aluno, como
também não se deve ocultar de modo farisaico. Estes defeitos não se podem encobrir,
como se o aluno não fosse capaz de os descobrir. Um dos grandes mistérios da educação é
o fato de, justamente educadores fracos que não deixavam de conhecer e reconhecer suas
fraquezas, às vezes conseguiam bons resultados na educação. Quando a culpa se conhece
e se reconhece com justiça e lealdade, tem a vantagem de levar à humildade.
“As poucas vezes em que se desanimava ou se afundava, os nervos lhe
fechavam toda via de escape” 533. “Era por demais modesto, sóbrio e
comedido, tanto nas palavras como nos gestos, se constituindo, assim,
um modelo para todos nós” 534“Dócil, mantinha com firmeza seus critérios e podia até obcecar-se, mas se lhe fosse demonstrado que outra
coisa diferente era melhor, ou simplesmente para agradar, cedia sem o
menor problema”535. “Soube esquecer-se de si mesmo”536.

14.3 O ESTILO EDUCATIVO MARISTA
O resultado de todos esses ingredientes define o estilo coletivo de educar. Há numerosos testemunhos que aludem à lembrança que se guarda da presença do mestre por parte
dos alunos e das famílias. Trazemos algumas amostras de exemplo para ilustrar a lição.

531
532
533
534

Testimonio de Benita Espadas, en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 54.
IRMÃO COSGAYA PALACIOS, em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidade de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 166.
Testimonio de Benita Espadas, en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 54.
Testimonio del Ir. Victor Rosseto acerca del IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) . BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 39.
535 Testimonio de Benita Espadas, en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 56.
536 IRMÃO OLIYMPUS, (1835-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 5, p. 269.
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“Atraído pela cordialidade na jovem comunidade dos Irmãos Maristas, eu quis ser um deles”537. “Ainda sigo recordando-o vivo, ativo, espontâneo, sincero, alegre, feliz, empreendedor, ousado, entusiasta,
valente, generoso, criativo, social, exigente, comprometido, amável,
muito querido, amigo, irmão”538. “Recordado com grande estima”539.
“Uma boa popularidade por onde passou”540. “A maioria de seus antigos alunos guarda grata recordação de estima, respeito e afetuoso
reconhecimento”541. “Deixou edificante recordação”542. “Passei os mais
belos dias da vida em Mendes, no Colégio dos Irmãos Maristas. Terminei os estudos no São José do Rio Comprido. Agora sou estudante na
Faculdade de Direito, mas nada me faz esquecer os dias felizes passados na prazenteira solidão de Mendes. Não éramos numerosos. Era vida
de família”543. “Os Irmãos idosos tinham a alegria de nos ver correr. As
suas humildes funções, a sua dedicação e piedade muito nos edificavam. Tínhamos capela com belas cerimônias, cantos, grandes festas, a
comunhão. Éramos felizes”544. “Aqui, como em todos os lugares, a gente
encontra Irmãos cordialíssimos e religiosos edificantes”545. “Nas horas
da tarde, os alunos dos maristas nos acostumamos a ver nossos professores passeando piedosamente ao longo de um dos corredores do
colégio, com um livrinho entre as mãos e salmodiando, em tom repousado, os louvores a Maria”546. “Ali, apreciavam o Irmão Urbano, em sua
oração litúrgica e monacal, pela seriedade e convicção da sublimidade
da ação que executava”547. “Ainda vejo os Irmãos idosos e sei o nome de
cada um. Havia o Ir. Filisberto, o Ir. Ambrósio, impenitente trabalhador;
o Ir. Mário; o Ir. Eustáquio, que ria muito forte; o Ir. Gaudêncio, que sabia
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IRMÃO FELIPE ATANASIO Jesús Landaverde Muñoz 19-05-1976 México, D.F. en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 145.
539Testemunho de Isaac Lara en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 37.
IRMÃO COTTIDE, (1843 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 4, p. 215.
IRMÃO SEGISMOND, (1844-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 5, p. 267.
IRMÃO HIPOLYTE, (1847-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 10, p. 559.
IRMÃO JOSEPH-FLORIANUS, (1869 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 4, p. 215.
Esta anedota focaliza o IRMÂO ADORÁTOR, numa viagem. Esta anécdota la encuadra el hermano ADORÁTOR en un viaje: “Uma noite, vinha do Rio. Estava sozinho
no vagão. Recitava as orações serenamente. Dois jovens se colocaram na frente. Conversavam familiarmente. Eles não me viam. Numa parada do trem, distingo
a voz do nosso ex-aluno de Mendes, Eugênio Coelho. Escuto. O que dizia era muito interessante. Ambos não tinham ainda vinte anos. Falavam do tempo passado
como algo que lhes deixara saudades inesquecíveis”. IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 234.
544 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 234.
545 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 95.
546 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 172.
547 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 124.
549
IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 234.
550
LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 124.
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fazer tudo; e o incomparável Ir. Gaspar, conhecido num
raio de vinte quilômetros: mistura de bondade, caridade e exigência para o trabalho, e pela maneira de proce
der era amado e temido por todos os que tinham de tratar com ele. Que prazer teria de rever todos esses bons
Irmãos”548.

548 CAPÍTULO 15

AMEstaún

183
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A PEDAGOGIA A SERVIÇO
DA PRESENÇA

CAPÍTULo 15
15. QUALIFICAÇÃO E GESTÃO
A leitura das histórias da vida e a análise atenta demonstram que uma das contribuições mais variadas e abundantes destes documentos é o que se relaciona à presença do
educador com o exercício da pedagogia. A presença do educador é percebida pelos biógrafos como um modo de atuar do educador marista bem organizado (boa gestão, ordem,
disciplina), sistemático (método), mantido com firmeza, tenacidade, (trabalho, dedicação)
que manifesta bom conhecimento dos alunos e do ambiente em que vivem (psicologia,
lugar, tempo, preparação do tema que está apresentando), como é preciso utilizar e transmitir os conhecimentos (didática).

15.1 UMA PEDAGOGIA TECNIFICADA.
A iniciação recebida nas casas de formação marista e a preparação científica, técnica e
profissional abrem outro capítulo de qualificações da presença dos educadores maristas.
No ensino, o que bem se sabe bem se explica. Os diplomas, além de responder às exigências legais, refletem qualidades que adornam a pessoa do educador e o dotam de recursos
muito úteis para exercer sua atividade com eficiência.
“Imenso é o prestígio que o saber exerce sobre a juventude. Foi dito
que o adolescente se conquista pelo coração. É verdade! Mas, mesmo
que por meio do coração se chegue a cativar a alma do adolescente,
enquanto não os tivereis apoderado de sua inteligência, podeis temer
todas as fraquezas e inconstâncias próprias de sua sensibilidade. O
educador contudo se dirige à inteligência; e se consegue se impor ao
jovem pela ciência,dar-lhe-á orientação acertada para a vida. Dirige o
navio quem governa o leme”549.

549 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 124.
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O bom conhecimentoe do domínio da matéria, acompanhado de boa didática, é garantia de êxito. “Ensinava Matemática, era bom professor, mas nada dava de graça. O aluno
tinha que acabar sabendo. Neste sentido era pessoa querida, honesta, humana”550 .
A presença dos educadores maristas está acompanhada de grande diversidade de preparação profissional, que vai desde quem recebeu formação de autodidatas:
“Quase autodidata, desde o primeiro momento, possui notável preocupação por sua formação intelectual e pelo desenvolvimento de sua
atividade docente”551. “Pelo que eu saiba, não teve formação universitária alguma. Frequentaram a universidade da vida, e assim fizeram até
mesmo pessoas que obtiveram eminentes títulos”552. “Professor versátil em várias disciplinas”553. “Antes de ser Reitor da PUC/RS, foi notável
professor de Matemática no Colégio Santa Maria (Santa Maria-RS)”554.

Outros ocuparam cátedras universitárias: “Foi-lhe dado diploma de Mestre de Ciências
Exatas pela Universidade Nacional do México, na qual, por mais de 10 anos, ensinou a
História da Matemática” 555.
Nestas biografias se destaca também que os Irmãos Maristas tinham grande cultura
geral e alguns podiam ensinar várias diferentes matérias.
“Não tinha um Curso Universitário, porém tinha pelo menos 14 formaturas (Diplomas), inclusive um ´Brevet` de piloto de aviação”556. “Homem de cultura universal, destacava-se no desenho”557. “Além de uma
boa cultura, possuía dotes especiais, aplicados a serviços manuais em
geral, na arte culinária e horticultura”558. “Procedente de uma família
de artistas, era grande pianista. Fez brilhantemente seus cursos de

550 Testemunho de Ari Paloschi, ex-aluno, a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 124.
551 IRMÃO BABIL GABRIEL ECHEVERRÌA em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 112.
552 Testimonio de professora Cleide Regina, orientadora do Colégio Aurora a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1915-1972). BAIRROS J. C.,
Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 118.
553 Testemunho do Ir. Pedro Sartori Zanella a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1908-1963) . BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 105.
554 IRMÃO OSCAR MOMBACH, (Irmão João Luiz Martini (Jacinto) 1904-1996). Gráfica Editora Pallotti Santa Maria RS, 1998 p. 23
555 Irmãos Maristas, Biographies de Quelques Frères, T. 9, n. 3, p. 594.
556 IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1915-1972). BAIRROS J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 126.
557 Testemuinho do Ir. Victor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) BAIRROS J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 41
558 IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech (1906-1980) BAIRROS J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 19.
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conservatório e era um virtuoso perfeccionista”559. “Tinha afeição especial ao violino”560. “Licenciado em letras, estilista, poeta, foi um homem
consagrado constantemente ao estudo, sem falta de piedade e de espírito religioso”561. Na Vida de Champagnat, Furet afirma: “a entrega e o
zelo podem substituir uma preparação excepcional”562.

A presença como pessoas preparadas com estudos para exercer o ensino é descrita
nas Biografias, com matizações. Em algumas se destacam as matérias que lecionam como
professores.
“Entendia muito de ervas e plantas medicinais, que receitava a pessoas
que o vinham visitar” 563. “Sua coleção de livros de Matemática é notável:
Álgebra, Trigonometria retilínea, Cálculo Diferencial, cálculo integral.
Alguns foram reeditados muitas vezes: a Álgebra, por exemplo, chega
à sua décima edição; a Trigonometria, à oitava. Publicou também, em
colaboração, uma Cosmografia, uma História do México e uma Geografia física”564. “Contrariamente aos costumes de então, tinha conseguido autorização para aperfeiçoar seus conhecimentos de Filologia na
Alemanha”565. “Brilhante nos estudos, obtém a licenciatura em Filosofia
e Letras, especialização em História e Geografia”566. “Homem de vasta
cultura literária e artístico-musical, trabalhou na edição de livros”567.

Outros sobressaem pelo carinho para com os alunos. “Gostava muito dos alunos e os
tratava com carinho todo especial”568. “O pai deste Irmão era professor e o filho herdou
dele as qualidades desta profissão. Exerceu-a com grande êxito durante toda a vida”569.
Outras biografias destacam a qualificação da pessoa como educador, seu esforço e
trabalho.

559
560
561
562
563
564
565
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567
568

MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 191.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 153.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 95.
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 543.
IRMÃO PREDO ALEIXIO (Frederico Rech 1906-1980) BAIRROS J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 21.
Biographies de Quelques Frères, T. 9, n. 3, p. 594.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 210.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 87
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 200.
Testemunho do Irmão Scopel a respeito do Irmão PEDRO ALEIXO (Fredrico Rech, 1906 -1980) BAIRROS,J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 22.
569 IRMÃO SEGISMOND Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 5, p. 267
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“Sua atividade educativa foi a dos Irmãos da época. Com formação geral, aprendendo com os mais capacitados ou os mais adiantados em
idade, na base da tradição institucional, e com trabalho intenso de muitas horas, os Irmãos conseguiam um clima de disciplina e de esforço no
qual os alunos chegavam a adquirir altos níveis de aprendizagem”570.
“Tinha uma espécie de paixão para a Botânica e outros ramos da História Natural”571. “Sabia compaginar muito bem o trabalho com a festa, a diversão com o estudo, o silêncio com o passeio, o sagrado com o
profano”572.

São assinaladas também as competências dos professores:
“Desenho, música e matemática nunca o embaraçavam”573. “Manifestou suas raras qualidades de educador”574. “Lecionou no primário
com grande competência. Muito avançou no estudo das ciências e da
matemática. Pôde tratar com alto desempenho todas as questões do
programa do ginásio, até mesmo da Escola Politécnica, apesar da dificuldade das matérias ensinadas”575. “Era admirável como professor de
Matemática”576. “A Botânica e os outros ramos da História Natural... puseram-no em contato com numerosas personalidades do mundo científico, entre as quais foi muito estimado”577. “Ensinou diversas matérias:
Matemática, Cosmografia, Botânica, Geografia, História, antes de se
centrar exclusivamente na Matemática que era sua especialidade”578.

Em outros biografados, admira-se a qualidade da formação e a quantidade de títulos
conseguidos. “Lecionou História da Civilização, Inglês, Matemática, Física e História
Natural”579. “Nas aulas da manhã, quem não lembra a segurança com que ministrava matemática, física, inglês; historia, qualquer matéria, com invulgar desenvoltura e sucesso?”580
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
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SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Leopoldo Moreno Alegre, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 12.
IRMÂO ANTELMO Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 3, p. 159-160.
IRMÃO CANDELAS ESTÉVANES, J. em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 189.
IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 142.
IRMÃO BERILLUS (1841-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 3, p. 159 y 160.
IRMÃO ADORÁTOR. Vinte anos de Brasil, Editora Universitária Champagnat, Curitiba, 2005, p. 334.
IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech1915-1972) BAIRROS, J. C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 125.
HERMANO ANTHELMO (1840- 1909) Bulletin de l´Institut Grugliasco, 1909, T. 1, n. 6, p. 328.
Biographies de quelques Frères, T. 9, p. 593.
IRMÃO PEDRO ALEIXO (Frederico Rech (1906-1980) BAIRROS J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 19.
Testemunho do Irmão Albino Moretto, a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os incríveis
irmãos Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 100.
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Os biógrafos destacam mais a atitude de simplicidade da pessoa ou as qualidades que a
adornavam em seu trabalho do que a dificuldade das matérias que ensinavam:
“Era um sábio, mas nunca se prevaleceu de sua sabedoria e boas
qualidades para aparecer ou se ostentar”581. “Como professor era
singular”582. Pareceu-me uma pessoa muito completa. Bom para tudo:
músico, fotógrafo, fabricante incansável de bolas, terços, etc. ... e tudo
com perfeição”583.

As biografias destacam também a presença de educadores com habilidades particulares que chamam a atenção e se convertem em proposta para imitação.
“Com habilidade para desenhar com giz de cores e dono de formosa
letra Pálmer, inglesa e gótica, que nós pensávamos que era capaz de
escrever com as duas mãos, apesar de ser canhoto”584. “Entusiasmava
e fazia cantar seus aluninhos do primeiro ano, acompanhando-os com
o bandolim. Aos lobinhos, nas reuniões e nas excursões, era capaz de
entretê-los de forma maravilhosa”585. “Não posso deixar de mencionar
a arte de Irmão Cipriano em caligrafia, principalmente na linha gótica. Era perfeita e de extrema minúcia. Aliás, esta foi uma qualidade
característica”586. “Trabalhava com radiestesia e tratava com carinho as
pessoas que acorriam a ele à procura de saúde”587.

15.2 GESTÃO DE QUALIDADE
A presença do educador marista enquadra-se numa boa gestão institucional da escola
ou do colégio. Champagnat dizia a seus irmãos: “Façam tudo o que seja possível para que
581 Testemunho do Irmão Vítor Rosseto, a respeito do IRMÃO CIPRIANO ( Lourenço Rech, 1908-1963 ), BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 39.
582 Testemunho do Irmão Albino Trevisan, a respeito do IRMÃO CIPRIANO ( Lourenço Rech, 1908-1963 ), BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 61.
583 Irmão HUARTE SOLA, J. em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 126.
584 IRMÃO FÉLIX ANACLETO (Amado Cirilo Morsa. 18.07.1976), México, DF, Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México 1998, T.3, p.150.
585 IMAÃO EMILIO SALVADOR (Jesús Gil Salceda 06.12.1980) México D.F. Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México 1998, T.3, p.242.
586 Testemuinho de Antonio Isaias, ex-aluno, a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) BAIRROS J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 33.
587 IRMÃO ROGÈRIO (Nicolau Rech 1908-1963) BAIRROS J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 48.
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o centro que vocês mantêm funcione bem. Nunca percam de vista o grande bem que vocês
podem fazer”588.
A boa gestão deve organizar todas as formas de relacionamento entre os que participam da comunidade educativa como expressão de civismo e de convivência em comum;
a falta de civismo é antes de tudo desorganização. Neste sentido, as possibilidades de boa
convivência se relacionam estreitamente com boa negociação entre os vários interesses
que devem ser organizados para que os indivíduos possam partilhar um mesmo espaço.
Se uma entidade educativa sofre fracassos educativos é porque está mal organizada. A
cultura de um centro educativo precisa se traduzir num sistema de normas práticas que,
por sua vez, devem ser aplicadas de forma coerente.
A gestão se realiza por meio de diversas funções: uma é a burocrático-administrativa,
que exige muito tempo e dedicação.
“Não sei a que atribuí-lo, mas a todos os nossos irmãos diretores de
casas grandes não conseguimos dar-lhes um trabalho normal. Todos
os diretores de internatos estão sobrecarregados. Damos-lhes aulas,
devem atender os expedientes na direção, entregamos-lhes os alunos
indisciplinados que alguns Irmãos jovens não conseguem dominar. Devem atender a uma correspondência volumosa, visitas pouco interessantes na sala de visitas e todo o peso da administração”589.

A isso se deve acrescentar a atualização do centro e do professorado. Em todos estes
misteres é necessária presença eficiente.
“É admirável o fruto do trabalho deste modelo de educadores, trabalho
paciente, generoso, apostólico. Ele segue sendo o pedagogo sábio que
informa seus sistemas usando os métodos mais avançados da ciência,
com conhecimento profundo das matérias, com a observação dos programas, das orientações oficiais e principalmente com a norma psicológica de auscultar as disposições do aluno e proceder tendo nela seu
embasamento, usando para cada um, para cada caráter, para cada temperamento, as formas de emulação mais apropriadas”590.

588 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 518.
589 ADORATOR
590 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 75.

192

QUALIFICAÇÃO E GESTÃO

Estas responsabilidades se salvam com trabalho em equipe, dos educadores e, de modo
especial, dos responsáveis: “Tinha grandes êxitos, aliando-se ao Irmão Serápio, a medida
e o dever personificados; e mais tarde aliado do Irmão Urbano, cujo tino limava as arestas
e em tudo punha o selo da bondade”591.
A gestão não implica apenas a boa organização de horários e espaços, mas harmonização de todos com os princípios de identidade do centro, de forma participativa, de modo
que, partindo de bases comuns, cada um possa exercer sua criatividade enriquecendo a
harmonia do conjunto.
A seguinte referência a uma das fontes usadas na investigação faz desembocar a boa
gestão num dos comportamentos do conjunto facilmente observáveis, como é a entrada
das aulas em ordem, a ausência de castigos, as práticas de piedade. Mas existe uma responsabilidade-chave que é a da direção do centro educativo que harmoniza a atividade
do centro, inclusive com ação de outras instituições. Porém, o autor deste documento põe
como base de todo o êxito as convicções religiosas que guiam a vida dos educadores, que
chama de “causas primeiras”.
“Durante seis anos, conduziu sem sobressaltos o navio delicado, sabendo amainar o líquido elemento e obviar os seus escolhos. Aqui está
o sucesso histórico, êxito de bom quilate. O Ginásio Santista subiu aos
píncaros. Vejamos as causas do sucesso. Há causas primeiras e há causas segundas. As causas primeiras são numerosas. É a Virgem do Monte
Serrat, nossa Fourviere, que conhece os Irmãozinhos e domina a nossa
cidade. É o Sagrado Coração de Jesus, ainda mais perto de nós e nosso
vizinho mais próximo. À sombra da sua estátua bendita, os nossos alunos se recreiam, estudam e rezam. No santuário que nos protege prostramo-nos aos pés da Imaculada Conceição, que aparece em magnífica
reprodução da gruta de Massabielle. Paray-le-Monial e Lourdes, esses
nomes são égide e brasão. Não queremos outros.

As causas segundas também são inúmeras: zelo dos padres jesuítas, nossos capelães;
cooperação de todas as ordens religiosas da cidade; o bom espírito dos habitantes; pouca
concorrência; o temperamento da juventude, etc. Além disso tudo, a abnegação e a dedicação sem limites dos mestres. São as causas reais que explicam o sucesso. Há duas características em Santos, ainda não assinaladas.

591 592 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 73.
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1)

A fidelidade absoluta a um artigo das nossas santas Regras, que é ao mesmo
tempo a marca própria da congregação, dada pelo Fundador:
“Fazer o bem sem alarde, viver desconhecidos e ocultos do mundo”.
Durante os treze anos, com efeito, nas festas em que o público é convidado, nas distribuições solenes de diplomas e outras comemorações
necessárias, sempre houve muita prudência; as Regras prevêem-nas e
aceitam-nas, mas recomendam que sejam raras.

2)

A paternidade dos mestres, sobretudo da direção, é toda tecida de humildade
e suavidade, temperada pela firmeza. Nunca vivacidade, nunca azedume; eis
o segredo da melhor e da mais forte disciplina. Ela existe em Santos. Não se
poderiam dar outras provas por escrito senão as cifras acima, de valor inegável, aliás.
Quem assistisse a um fim de recreio ou à entrada que o segue fica
ria encantado com essa disciplina à vontade, natural, por assim dizer.
Nas aulas, os castigos são raros, curtos, paternais. Castigos, nunca?
Evidentemente seria perfeito e sabe-se que a perfeição não é deste
mundo. Graças aos esforços de todos e principalmente do Ir. Diretor, é a
nota geral e a razão maior da satisfação dos pais. Outra prova do excelente espírito é a seguinte: não é raro, nas confissões de cada sábado,
aulas inteiras, sem nenhuma abstenção, dirigem-se ao santo tribunal.
Os alunos demonstram piedade e recolhimento na recepção da Eucaristia. Juvenistas fervorosos não teriam nada que lhes ensinar”592.

Champagnat estava consciente de que a educação dada pelos Irmãos só podia ser eficaz se fosse capaz de responder, na medida do possível, às necessidades e exigências do
tempo. E a primeira destas necessidades é manter o menino muito mais tempo na escola
para preservá-lo do contágio dos maus exemplos que encontra a cada passo593. Esta foi a
razão pela qual não duvidou em introduzir no programa de ensino dos Irmãos todos os
conhecimentos relacionados ao ensino primário. Chegou inclusive a estabelecer que todos
os centros importantes do Instituto tivessem uma classe na qual se ensinavam todas as
matérias.
592 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 405.
593 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 541.
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Se o ensino das ciências profanas tem alguns inconvenientes, em compensação, oferece a vantagem de ocupar o aluno e de mantê-lo mais
tempo na sala, preservando-o da ociosidade, afastando-o das más
companhias e demais ocasiões perigosas que diariamente se apresentariam a ele, se em vez de estar na escola, vivesse por sua conta e passasse a juventude na ociosidade594.

A boa organização dos horários e das matérias é excelente garantia de boa presença do
educador no meio de seus alunos.
As histórias de vidas destacam diversos indicadores da atenção que os protagonistas
de ditas biografias prestaram ao bom funcionamento do centro: decisões partilhadas, oferecer bom serviço, atender às exigências administrativas, escolher pessoal competente,
dar atenção às pessoas, etc. Alguns destes indicadores aludem mais às características pessoais do líder do que à mesma gestão:
“Dotado de sentido prático, gostava que tudo estivesse bem arrumado,
para oferecer o maior serviço”595. “Era um pacífico e a bondade o caracterizava. Mostrou-o sobretudo em suas funções como Diretor”596. “Vi
que não se tratava apenas de um Diretor Executivo. Continuava a ser o
educador atento às pessoas, cuidador dos detalhes, achegado aos jovens, atento aos professores...”597. “Interessava-se muito para o bom
andamento de todas as aulas”598. “Dirigiu com êxito as escolas, com sua
vigilância, sua previsão para manter a ordem, a emulação e o amor que
sabia imprimir nos estudos”599. “Era homem de memória nada comum.
Não se servia de anotações especiais, nem sinais no calendário. Tinha
tudo ordenado em sua mente sem que lhe escapasse qualquer detalhe” 600.

Outras, em compensação, estão relacionadas com a maneira como se realiza a gestão:

594
595
596
597
598
599
600

595 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 352.
IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 99.
IRMÃO GÉRÉON, Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909, T.1, n. 3, p. 156.
Testemunho de José María Ferre, em SANTAMARÍA SÁZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 58.
IRMÃO GERALD (1829-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p. 323-326.
600- IRMÃO GERALD (1829-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p.121.
LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 121.
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“Doar-se inteiramente, buscar o melhor, pôr qualidade... eram atitudes que se manifestavam abertamente nele”601. “Desde o início de sua
presença na escola marista tinha ideias claras quanto à orientação e os
destinatários. Progressivamente foi tomando decisões, sempre com
aprovação do conselho da escola”602. “Controlava com cuidado consciencioso o ensino religioso nas aulas, e acertou em inculcar nos alunos
o impulso de respeito e piedade que fortaleceu a todos na fé”603. “Dirigia a banda do colégio com muito entusiasmo”604. “Apoiou firmemente
o professorado sem falhar um só dia”605. “Sempre apoiou muito o corpo
docente e substituía os que faltavam”606. “Os professores o estimavam
porque sabia ‘maneirar’ o horário de cada um”607. “Seu bom espírito, dedicação, tino e procedimentos sempre apropriados souberam conciliar
tudo, de modo que tudo foi muito bem no estabelecimento”608. “Preencheu as diversas funções à satisfação de todos”609. “Por seis anos
dirigiu com satisfação de todos”610. “O bom andamento e as qualidades
de primeira ordem do seu eminente Diretor seduziram Dom Joaquim
Arcoverde”611.

E, finalmente, há indicadores dos bons resultados da gestão, apesar das dificuldades
encontradas:
“Inúmeras formaturas saíram do colégio sob a acertada e sábia orientação marista; homens úteis à pátria que figuraram e figuram em todos os campos e disciplinas”612. “Interessava-se muito por assegurar
o bom andamento de todas as salas, muitas vezes com pessoal insuficiente; atender às exigências insistentes da administração acadêmica,

601
602
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IRMÃO MARTÍNEZ NORIEGA, H.. em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 132.
IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 102.
Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, p.159-160.
Testemunho de Ari Paloschi, ex-aluno, a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 124.
IRMÃO ESPERANCE, Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 4, p. 216.
Testemunho de Valdemar Fabiani acerca do |IRMÃO PAUKLO SÁVIO (Leo Guilherme Rech)1915-1972). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 121.
Testemunho do Irmão Albino Moretto a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 100.
IRMÃO EVREMOND (1851-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 7, p. 382.
IRMÃO ALBÉE (1845-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T 1, n. 5, p. 270.
IRMÃO LYCARION (1870-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 5, p. 269.
IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 254.
IRMÃO TRESSERAS Y ESPINOSA, B.B, em Provincia Marista América Central. Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 91.
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relacionadas com os títulos e a capacitação pedagógica, obrigatórias
para todos os titulares de aulas; zelar pela manutenção da regularidade,
do espírito religioso e da harmonia em todos os estabelecimentos”613.
“Ao longo dos oito anos que permaneceu neste estabelecimento, elevou-o a grande prosperidade”614. “Colheu muitas críticas e não poucos
dissabores; mas também viveu a satisfação proveniente de decisões
tomadas com grande retidão, honestidade e profundidade evangélica, e na mais autêntica linha eclesial e marista, bem de acordo com as
disposições internas emanadas da animação e direção provinciais”615.
“Nomeado Diretor do Juvenato de Pontós, pôs sem reservas as ricas
qualidades de seu espírito e coração, apoiadas por 28 anos de experiência para o bom resultado deste importante cargo”616. Sob sua direção, formávamos nós, os Irmãos, uma comunidade que íamos trabalhar
com os grupos clandestinos”617. “Lançou os fundamentos de nossas
obras da Espanha, Colômbia, México, Itália e da República Argentina,
tendo sido a alma de todas elas”618. “Deixou marca na Escola de Comércio que teve época, antes que o Irmão chegasse, enquanto estava lá e
depois que de lá se retirou”619.

E não falta o estilo pessoal que determina pautas para todo o coletivo:

“O trabalho diretivo do piedoso filho de Champagnat não se reduzia à
administração passiva dos serviços escolares. No trato frequente de
quem se aproximava dele, na conversa improvisada das horas de descanso, no aviso particular ou coletivo, na repreensão oportuna, e dentro e fora dos limites de sua jurisdição, no generoso estímulo e alento
decisivo, que tantas vocações receberam de seus lábios, mostrava seu
interesse sustentado e eficaz; para seguir e orientar os movimentos

613
614
615
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619

IRMÃO GÉRALD (1829-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 6, p. 323-326.
IRMÃO BERILLUS (1841-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 3, p.159-160.
IRMÃO CISNEROS RODRÍGUEZ, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 95.
IRMÃO ROMUALDO (1863-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909, T. 1, n. 12, p. 674-677.
IRMÃO HERIBERTO JOSÉ (Salvador Flores Meyer, 11-03-1972), México, DF, Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México 1998, T. 3, p. 61.
Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1919, T.1, p. 159-160.
Testemunho do Sr. Celso Maripi a respeito do IRMÃO PAULO SÀLVIO (Leo Guilherme Rech) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 124.
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desconcertados dos educandos radicava a função do mestre, tal como a
entendia e a praticou até que mereceu ser reconhecida”620.

E a admiração dos que conheceram os resultados:

“Esta unidade tinha 25 alunos quando os Maristas assumiram a direção
e a entregaram ao governo com 500 estudantes do curso secundário e
com os seis anos de bacharelado perfeitamente organizados”621. “Vou
expor-lhes certas características ou sinais peculiares pelos quais, já na
maturidade de minha consciência, continua dizendo o Dr, Romero Lozano. Vim a descobrir o espírito que neste colégio deixaram seus beneméritos Diretores”622. “Os dois chefes do governo departamental assistiram à sessão de fechamento do colégio e formaram um conceito muito
favorável da organização, disciplina e eficiência instrutiva, que lhe tinha infundido o Irmão Urbano José, seu fundador e primeiro Reitor”623.
“O Governador do Valle, Dr. Miguel Garcia Sierra, médico de renome,...
ficou gratamente impressionado com a organização, disciplina e bom
sucesso, tanto ele como o Secretário do Governo se interessaram para
que a comunidade se encarregasse do Colégio oficial. Com efeito, uma
vez que se confiou este estabelecimento à direção civil, não era possível obter a concentração e dedicação necessárias para coordenar a tornar eficaz a ação educativa”624.
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QUALIFICAÇÃO E GESTÃO

CAPÍTULo 16
16. UMA PEDAGOGIA ORGANIZADA
A forma segundo a qual os educadores se apresentam a um grupo para organizá-lo
coloca-os diante da necessidade de exercer a autoridade que garanta a ordem e o bom andamento da coletividade. Vamos ver como estes educadores harmonizam a presença do
educador e da autoridade.

16.1 FORMALIDADE E AUTORIDADE
Um primeiro elemento formal da organização educativa é a ordem e a disciplina, dois
fatores que, em algumas épocas, foram considerados como valores entre as partes. Mas
a vida social se mantém mediante algumas convenções. “Convenção”, etimologicamente,
vem de “vir” e significa “pôr-se de acordo”. A palavra ‘convicção” deriva de “vencer”e se
refere à crença firme em determinados princípios. Para facilitar a convivência convence
mais a ideia de pôr-se de acordo com os demais e não a de vencê-los com critérios particulares ou de que os demais tenham que vencer a cada um dos outros com seus próprios
princípios. Segundo a Sociologia, a vida social se construi a partir de algumas rotinas ou
modos de fazer as coisas, às quais atribuímos sentido prático, porque evitam confusões,
resolvem problemas e, em definitiva, levam ao entendimento entre indivíduos. Para isso
se torna necessário que o significado seja reconhecido tanto pelos que as praticam como
por quem as interpreta. Falar das convenções que mantém a presença do educador será
falar de transparência nas relações que suscita dita presença.
As rotinas devem ser reconhecidas, mesmo que não sejam sempre compreensíveis racionalmente, pois, frequentemente, se trata de rotinas cuja eficácia não sabemos interpretar com exatidão ou em toda sua transcendência. Como todos, as mantemos porque
funcionam e porque nos parecem “naturais”, “lógicas” ou de sentido comum. No fundo,
são rotinas e maneiras de fazer as coisas cujo sentido damos por garantido. E, por sua vez,
são consideradas “evidências coletivas”.
Estas rotinas da vida situam o educador num contexto que, para o educando, termina
por ser habitual e, portanto, capaz de formar hábitos e costumes que ajudam a realizar o
hábito educativo. É o que se deduz desta apreciação de uma das biografias estudadas: “Na
sala de aula, sem ser rigoroso, mantinha sempre um ambiente adequado a um trabalho
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rentável” 625. Os hábitos se educam. A bondade também se educa através das formas e formalidades. Bondade sólida e madura não pode ser educada com más maneiras, nem pode
se expressar com grosseria. À bondade bem educada se chega necessariamente mediante
as convenções que a tornam possível. As formas educam o fundo. A falta de forma faz com
que a educação, por muito que aponte para o fundo, não o atinja. A ideia de virtude acerca
as noções de bondade e boa educação, fundo e forma, através da ideia de fortaleza pessoal.
A educação, para ser eficaz, necessita de uma autoridade visível, professores que conduzam de maneira exemplar, pais capazes de dizer “não” e marcar limites, com segurança.
A espontaneidade, em troca, é ideia que expulsa a noção de autoridade e condena a obediência, sobretudo as formalidades. Pelo contrário, a confiança na espontaneidade debilita a
possibilidade de autoconhecimento pessoal crítico, algo que apenas é possível pela educação da força de vontade. E, por outro lado, a ocultação ou desaparecimento da autoridade
impede a formação da força de vontade individual.
Salvador Cardús, na sua obra “Bem educados: Uma defesa útil das convenções, o civismo e a autoridade” denuncia que a motivação foi usada como estratégia educativa para
exercer o poder sem que este fosse notado. A astúcia consiste em conseguir que o subordinado faça o que se quer sem que tome consciência disso à força de o motivar. Dizendo de
outro modo: a motivação oculta a autoridade. Motivação que permite exercer o poder sem
passar pela necessária legitimação que o converte em autoridade.
“A educação através da motivação - mal entendida ou mal praticada serve para mascarar a existência de obstáculos e limites e por isso não
tem capacidade para educar a vontade individual. Não é portanto estranho que a prática da motivação tenda a refugiar-se no trabalho em
grupo, que dilui as responsabilidades individuais. Com efeito, uma educação que não contrarie os filhos, em casa, na escola ou em qualquer
outro contexto - é educação que não permite conhecer as reviravoltas
do mundo real, nem, tampouco, que as crianças se conheçam a si mesmas. Sem obstáculos a serem superados, o autodomínio e a consciência
não podem ser desenvolvidos, pois é impossível que descubramos que
somos vulneráveis. Sem limites nem obstáculos, é impossível controlar
as próprias emoções, confiar em nós mesmos e, como consequência,

625 Victor Rossetto em IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1909-1963). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 41.
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nos tornamos caprichosos, o que vale tanto para as crianças quanto
para as pessoas adultas” 626.

Por outra parte, o recurso à motivação, ao ocultar a autoridade, impede que se aprenda
a exercê-la e com isso oculta a prática de obediência transparente.
“Até certo ponto, a motivação é a expressão escolar, politicamente correta, da sedução. Motivar é seduzir. E a sedução pode ser uma forma do
exercício autoritário do poder que esconde o rosto e que por isso atua
de forma perversa. Por sua vez, quem se deixou seduzir pode terminar
obedecendo sem ser consciente disso. Sem a menor dúvida, é preciso
clarificar de novo o sentido das palavras que uso. Podemos falar de “sedução” positivamente quando se refere à atração de um argumento,
uma imagem ou pessoa e sua força comunicativa, para dar exemplos.
Entretanto, o termo significa também induzir alguém por meio de engano e, se tomamos em conta seu sentido etimológico “ducere”, a sedução se avizinha também à ideia de “conduzir fora do caminho”. Falo
agora desta sedução negativa, aquela que utiliza um doce engano com
a finalidade de guiar alguém contra sua vontade. Por tudo isso, sustento que a sedução substitui a autoridade e consegue que os adultos
mandem sem se fazer notar” 627.

A disciplina em si mesma não constitui nenhum valor, pois se trata de uma simples
formalidade que se aceita como condição de trabalho que permite descobrir valores tão
necessários como o silêncio, o respeito ao trabalho dos doutros, o aproveitamento do tempo, etc.
“A espontaneidade se converteu em qualidade positiva que tem função
ideológica: serve para negar a eficácia das determinações sociais em
nossas decisões, bem como para dissimular a necessidade das convenções e, desse modo, tornar possível a convivência” 628.

626 CARDÚS, S., Bien educados. Una defensa útil de las convenciones, el civismo y la autoridad. Paidós, Barcelona 2004, p. 77.
627 CARDÚS, S., Bien educados. Una defensa útil de las convenciones, el civismo y la autoridad. Paidós, Barcelona 2004, p. 77.
628 CARDÚS, S., Bien educados. Una defensa útil de las convenciones, el civismo y la autoridad. Paidós, Barcelona 2004, p. 53.

AMEstaún

201

Anexo 2CAPÍTULo 16

E Cardús conclui: Neste sentido, nada existe de mais revolucionário, no melhor sentido
da palavra, do que o respeito às formas úteis em benefício da convivência. Sejamos tão formais quanto seja conveniente, por razões práticas. Peçamos “por favor”, digamos “muito
obrigado”, saudemos com “bom dia”, despidamo-nos com um “adeus!”. Mantenhamos
o corpo em postura adequada não apenas para o bem de nossa estrutura muscular, mas
também para exprimir uma disposição formal interior. Valorizemos a formalidade no uso
da linguagem falada e escrita e abandonemos a grosseria que rebaixa a pessoa. É claro
que, quanto menos convenções, melhor! Conservemos as oportunas e as tornemos tão
claras e transparentes quanto seja possível. Devem ser, isso sim, claras, práticas e tornar
possível o tipo de mundo no qual gostaríamos de viver e conviver. Contudo, se desconhecemos o enorme interesse de nossas próprias convenções e sua função, não poderemos
respeitar as dos demais pelo que também são, isto é, convenções práticas. Portanto, quem
prescinde das convenções, porque creem que não têm importância ou, inclusive, que são
nocivas, também acham que as convenções dos outros são imposições.
Educação, autoridade e liberdade são conceitos de importância capital; não são excludentes, pelo contrário, se requerem mutuamente. A presença com autoridade se baseia
numa confiança e fé outorgadas a uma pessoa à qual se reconhece um saber concreto,
excluindo qualquer submissão incondicional ou qualquer ação que requeira o uso da força. A presença e autoridade do educador é uma ajuda para o educando ao libertá-lo das
ataduras que lhe impedem de chegar à liberdade, isto é, a presença do educador que tem
autoridade torna possível a liberdade do educando.
A pedagogia exercida pelos educadores maristas foi muito influenciada por alguns
traços da pedagogia da escola tradicional, que se baseia numa concepção da infância na
qual se distinguem duas características opostas: uma positiva e outra negativa. Por uma
parte, a infância é considerada etapa da vida humana muito propícia para o aprendizado,
comparável com a “cera mole na qual se imprime facilmente o timbre”. Por outra parte, se
reconhece a tendência natural da criança a atuar mal e desviar-se do caminho certo.
Na pedagogia de algumas escolas tradicionais, a educação se apresenta como tarefa de resgate e guia da criança. Desconfia-se de sua natureza infantil frágil e ferida pelo
pecado e se pensa ser necessário regatá-la do lastimoso estado no qual se encontra e do
mundo perigoso dos adultos em que se acha. Por conseguinte, na relação educativa, o
educador tem papel sumamente ativo, pois é o principal artífice dos progressos do discípulo. Esta pedagogia declara abertamente que o mestre governa o aluno e lhe transmite
regras ou máximas de educação. A autoridade firme do mestre é considerada qualidade
imprescindível para que possa levar a cabo a missão que lhe foi confiada. Champagnat
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dizia: “A disciplina é a metade da educação da criança, sem ela a outra metade se tornaria
inútil”629.
A autoridade que o mestre exerce sobre o discípulo acarreta responsabilidade que vai
além da escola, isto é, considera-se o mestre responsável pelo comportamento do aluno
fora da escola e assume a responsabilidade do destino final de seus alunos.
“Educar uma criança -dizia Champagnat- não se reduz a ensinar a ler,
escrever, dar-lhe as primeiras noções das matérias do ensino primário.
Tais conhecimentos seriam suficientes se o homem fosse feito só para
este mundo. Mas o homem tem outro destino: o céu, Deus. E para isto é
preciso educá-lo. Educar uma criança é pois torná-la consciente deste
destino maravilhoso e sublime e proporcionar-lhe os meios para consegui-lo. Em síntese, trata-se de transformar o aluno em bom cristão e
bom cidadão”630.

O mestre deve pois adotar atitude de vigilância constante a respeito do aluno e nunca
deve deixá-lo só.
“O irmão que não abandona seus alunos nem de dia nem de noite, que
os acompanha continuamente, que sacrifica seus recreios, estudos e
descanso para estar com eles, mantê-los no dever, conservar sua inocência, e que sempre e em toda parte se entrega à sua educação e santificação, tem zelo realmente generoso”631.

As biografias analisadas confirmam esta prática proposta por Champagnat.
“Os Irmãos, com o conceito de educação que têm, forjados em centros
de raça latina, nos seguiam por toda parte. Jamais e em parte alguma
estávamos sem sua vigilância. Mas esta era mais uma presença de irmãos mais velhos e com eles vivíamos amigavelmente nos recreios,
passeios e excursões, o que não impedia que nos dessem o castigo, às

629 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 538
630 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 547
631 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 513.
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vezes forte e prolongado, merecido por alguma estripulia. Tudo entrava em seu plano educativo de maneira franca e sincera”632.

Neste contexto, alguns pedagogos da escola tradicional pensam que o ambiente ideal
para a educação não é o mundo dos adultos, do qual se desconfia, nem a família, que se
considera como não capacitada para educar os filhos, mas a escola. Por outro lado, se
considera que o mestre, para aceder melhor às mentes, deve chegar ao coração fazendo-se
amar, isto é, o mestre deverá proceder com afeto em relação aos alunos, mas também com
firmeza. Champagnat tinha esta opinião: “Disciplina firme impressiona, agrada a todos,
merece o respeito e a confiança das pessoas, e basta muitas vezes para dar prestígio a uma
escola e trair alunos”633.
Em definitiva, entende-se que a educação deve apoiar-se no amor, mas também no
temor, visto que o mestre deve necessariamente despertar em seus alunos tanto o amor
como o temor. O castigo se considera como elemento educativo e, em certas ocasiões, o
único. Recomenda-se no entanto recorrer a ele apenas como último recurso. Essa consideração faz com que a atitude diante do castigo, nesta educação, aparentemente possa
parecer contraditória. “Champagnat era partidário de disciplina exigente, pois que é fundamental na educação e sem ela é impossível formar a criança. Mas queria que a disciplina fosse paternal”634.
E acrescentava:
”A finalidade da disciplina não é sujeitar as crianças ao dever por coação ou temor do castigo, mas, preservados do mal e corrigidos dos
defeitos, formar sua vontade, orientá-la suavemente para o bem, ir
acostumando-os á ordem e à virtude por motivos religiosos, por amor
ao dever”. Por isso levantou tanto a voz contra os castigos aflitivos, tão
comuns na época, e tanto recomendou aos Irmãos que se abstivessem
de aplicá-los”635.

Nas biografias aparecem indicadores bem significativos:
							

632
633
634
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“Gostava de ensinar. Era muito dado com os alunos e em todos deixava a impressão de que estava à altura do que tinha que fazer. Nestas
condições, a disciplina não lhe custava e podia dispensar a severidade
contínua que tanto cansa os alunos. Era amável e interessante na aula.
Por seu espírito sério e religioso, dava a aula de catequese e moral com
autoridade, parte essencial do programa; contava com pessoal jovem,
muito jovem, e devia segui-lo nos detalhes, dava-lhe conselhos minuciosos, repreensões delicadas e ensinamentos diários: trabalho delicado e sobrecarga esgotadora”636.

A disciplina se relaciona, às vezes, com o poder, mas a educação não é exercício de poder, é exercício de autoridade.

16.2 AUTORIDADE - RESPEITO
16.2.1 Autoridade.
A proposta educativa marista centra a ação e a relação pedagógica na autoridade e na
presença do educador. Uma oferta que se contrapõe é a do dirigismo em educação, que
tem seus antecedentes no individualismo naturalista de Rousseau, que dispensa o educador em benefício do desenvolvimento autônomo da criança.
“No não-dirigismo, a ação do educador não é prescritiva. Não impõe trabalho algum, não julga, não qualifica, nem examina. Tampouco impõe,
salvo se lhe é pedido, limitando-se a prestar contas dos temas que julga
dominar melhor. O professor está em total igualdade com seus alunos,
não tem privilégio algum, nem lhe é permitido impor qualquer modelo. Sua única missão é criar clima adequado para a livre expansão dos
educandos”637.

A noção de autoridade correu em paralelo com o conceito de educação. A maioria dos
protagonistas das histórias de vida que analisamos viveu uma pedagogia marcada pelas
pautas do “Guide des Écoles”- “Guia das Escolas”, pedagogia que tinha por objetivo a
636 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 142
637 NASH,P. Liberdad y autoridade em la educación, México, DF, Pax-México, 1968, p. 201.
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transformação do homem e da sociedade mais do que a transmissão de conhecimentos.
Nesta concepção pedagógica, a autoridade do professor é considerada condição prévia
para se poder educar. A presença do educador nas histórias de vida que estudamos se
percebe vinculada à autoridade.
“Era dotado de autoridade natural”638. “Tinha notória autoridade natural. A presença
dele nos corredores inibia qualquer conversa ou manifestação ruidosa dos alunos. Nos
recreios se misturava aos alunos e ria às gargalhadas”639. “Sua autoridade se impunha de
per si”640. “Sua autoridade sobre os alunos era absoluta, mas amável, ao mesmo tempo.
Inspirava confiança e seduzia os alunos pela eloquência”641.
De uma das biografias retiro este apontamento que é excelente informação:
“A educação implica força e autoridade, mas supõe adesão voluntária
do sujeito vivo, racional e livre. E ainda que a autoridade deva ser firme,
a energia e o domínio devem se ordenar para aperfeiçoar a liberdade,
canalizá-la e dirigi-la, impedir ou reprimir os desvios da vontade. É luz
superior luminosa e suave que vivifica e acende. É força moral, límpida
e pura, que atrai, rende e docemente avassala, que gera o respeito. É
este o laço, o meio íntimo e real de união entre o educador e o educando. Por ele se entrega e se une ao discípulo porque é estima, amor, confiança. É luz na qual se veem e se movem e amam as almas”642.

16.2.2 A presença e a autoridade moral: o bom exemplo.
Tanto o poder, quanto a autoridade são considerados dois tipos de influência que provêm de fontes distintas. Chamamos poder a capacidade de influência de um sujeito, que
lhe é dada pelo lugar ou cargo que ocupa na organização. Pelo contrário, a autoridade é
a capacidade de influência de uma pessoa quando lhe é dada pela credibilidade de que
goza diante das pessoas e do reconhecimento que a ela se dá nesta organização. Partindo
desta distinção, há pessoas que têm poder porque ostentam cargos, mas não têm nenhu-

638 Testemunho do Irmão Sartori Zanela a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 105
639 Testemunho do Irmão Aloísio Kuhn a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech 1915-1972). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os incríveis irmãos
Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 105
640 Testemunho do Irmão Victor Rossetto, a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech. 1908-1963) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 38.
641 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 87.
642 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 112.
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ma autoridade, isto é, não são dignas de confiança e não se lhes reconhece a autoridade.
Encontramos também pessoas de autoridade, pessoas muito dignas de confiança e reconhecidas, que não têm cargo, mas influem por terem credibilidade. Ou seja, é possível
ter influência nos outros sem necessidade de ostentar poder. É o que se costuma chamar
autoridade moral. São pessoas que, por suas qualidades, valores ou atitudes, são reconhecidas nas organizações, conta-se com elas para determinadas coisas, independentemente
do cargo ou posição que ocupam.
Portanto, poder e autoridade são dois tipos de capacidade de influência, só que, como
dissemos, provêm de fontes diferentes. A propriedade intrínseca do poder é que é outorgado e a propriedade intrínseca da autoridade é que é reconhecida. A autoridade moral
não precisa ser imposta, não necessita ser vendida, não necessita se anunciar, nem fazer
qualquer marketing, basta que a pessoa se apresente. A autoridade moral funciona por
uma série de princípios que têm sobrenome e nome. A coincidência de poder e autoridade
numa mesma pessoa é a combinação mais impactante e estratégica que pode existir e a
fórmula mais desejável para um diretor. Para ter autoridade, não necessitamos ter nascido carismáticos. Se sabemos como exercê-la, podemos exercer a autoridade. A autoridade
se nutre de princípios e estes estão na mente de todas as pessoas.
A influência da autoridade moral se manifesta pelo exemplo e coerência de vida. Procede
pois da interioridade da pessoa, das qualidades que possui e das intenções que a levam a
atuar. As biografias tendem a identificar atos qualificados como integridade, honestidade,
confiança, escuta, entrega, serviço, equilíbrio pessoal, equidade, serenidade, conhecimento
e juízo, defesa do bem comum, etc. Todas estas qualidades têm algo em comum: os princípios que são geradores de autoridade moral. Quando o educador é exemplo real destes
princípios, torna-se confiável e pode aceder a cotas de congruência e integridade pessoal
cada vez mais altas.
A autoridade moral, portanto, se alimenta e é conseguida pela fidelidade aos princípios
e congruência com eles. Congruência significa que existe coincidência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Fazer o que se sente e sentir segundo se pensa é a maneira
concreta de encarnar um princípio. O que dá valor a um princípio é a congruência, isto
é, a maneira de atuar coerente com o que se sente e faz. Portanto, a influência assentada
em princípios que são vividos é autoridade. Dali sugere-se uma alternativa do poder em
âmbito docente: o desenvolvimento progressivo de um modelo de autoridade moral no
qual não é o saber a moeda de intercâmbio entre o professor e os alunos, mas a própria
exemplaridade do docente, sua honestidade, integridade, capacidade de serviço e entrega.
As consequências educativas que derivam dos diversos tipos de influência que os educadores exercem sobre os educandos podemos distinguir naqueles estilos dos educadores
que tendem a gerar o controle externo dos educandos e os que promovem o controle do
AMEstaún
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próprio educando sobre sua vida. Os primeiros levam o educando a depender do professor, e o estilo dos segundos promove a autonomia do educando. Pelo simples fato de um
educador, um diretor ou um auxiliar realizar a mais simples das ações, já está induzindo a
gerar nos participantes um determinado tipo de controle. O educador não está livre de que
seu estilo tenha consequências na execução do que fazem os educandos.

16.2.3 Respeito.
As biografias confirmam a sentença de Champagnat: “para educar, para formar uma
criança, é preciso merecer o respeito e a obediência”643. Esta se transformou num princípio que guiou a educação marista. Nas biografias estudadas, se faz uma clarividente
afirmação que merece figurar nos tratados de pedagogia:
“A criança é educável pelo respeito e no respeito. Só o respeito é acessível. Pelo temor, obedece; pela estima, ouve e atende. Pelo amor se
aproxima, quer e abraça. Pela veneração que é temor, estima e confiança, se dá, entrega o coração e a mente à verdade e ao bem que a alma
do educador, como o sol puro e fecundo, derrama suave e plenamente
sua luz, para despertar a vida. O segredo da arte de educar é respeitar
e infundir o respeito”644.

Em correlação com a autoridade, as biografias destacam o respeito que inspira a presença da autoridade do educador.
“Tínhamos certo medo, isto é, receio respeitoso porque tinha autoridade, embora não fosse autoritário”645. “Mereceu o respeito e a estima de alunos e professores”646. “Educador muito respeitado pelos
alunos”647. “Os alunos o temiam e o respeitavam como a um ser diferente, extraordinário”648.

643 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 550
644 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 113
645 Testemunho de Celso Maripi a respeito do IRMÂO SÁLVIO PAULO (Leo Guilherme Rech) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf,
Porto Alegre 1998, p. 124.
646 Testemunho de Eladio Flores SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 63.
647 Testemunho do Irmão Pedro S. Zanela a respeito do IRMÂO SÁLVIO PAULO (Leo Guilherme Rech) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 105
648 Testemunho do Irmão Pedro S. Zanela a respeito do IRMÂO SÁLVIO PAULO (Leo Guilherme Rech) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 61.
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A qualidade das atitudes e relações que o educador marista tem com seus educandos se
exprime no respeito mútuo que professam (educador e educando) durante a permanência
em que estão juntos na sala de aula e nos pátios. A palavra respeito é parte de nosso linguajar quotidiano especialmente no âmbito educativo, e todos a usam e sabem o que significa. Aparece por toda parte: respeito à dignidade humana, respeito às coisas públicas,
respeito ao meio ambiente, respeito aos mais idosos, respeito a si mesmo, respeito à lei,
respeito às obras de arte, respeito aos animais e à natureza, respeito ao sagrado, respeito
à palavra dada. Todos entendem que o respeito às pessoas e a determinadas coisas é bom
exemplo de conduta moral.Trata-se de comportamento e atitude moral.
O respeito é relação intencional, uma atitude para com alguém ou algo que linguisticamente se reflete nas expressões: respeitar a..., o “respeito a..., o respeito por...”. Com
estas expressões, nós podemos nos referir a alguém ou a algo que merece ser respeitado,
à razão deste respeito ou ao sujeito que respeita. É possível também referir-se ao respeito
como tipo de atitude: “atitude respeitosa”, ou como a virtude do homem que é respeitoso.
As ações podem ser também respeitosas, com também a linguagem, diferente de quando
se fala de forma tosca, descomedida, grosseira. Nas biografias que estudei esta apreciação
vem estreitamente relacionada com a presença.
“Muito respeitado pela sua personalidade forte e marcante, pela
maneira pedagógica de conduzir a aula”649. “Muito respeitado pela
maneira pedagógica de conduzir a aula e pela sua didática na transmissão de conteúdos”650. “Impunha-se de maneira natural em todos
os ambientes”651. “Foi educador respeitadíssimo”652. “Aos 23 anos de
idade, era jovem mestre que se fazia respeitar e infundia nos alunos o
significado da chamada “educação integral”653. “Os alunos o respeitavam e o estimavam mais do que a um pai”654. “Com seu jeito prussiano,
impunha respeito na Escola”655.
649 650 Testimonio de Vistor Rosseto acerca del IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 41.
650 Testimonio de Victor Rosseto acerca del IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) . BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf,
Porto Alegre 1998, p. 41.
651 Testemunho da Professora Cleide Regina John Morona, orientadora do Colégio Aurora, a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS,
J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 118.
652 Testemunho da Professora Cleide Regina John Morona, orientadora do Colégio Aurora, a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS,
J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 118.
653 Testemunho de Antonio Isaia, Ex-aluno, a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 118.
654 Testemunho do Irmão Victor Rossetto, a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) . BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 38.
655 Testemunho do ex-aluno, Fernando L. Casagrande a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 104.
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Tratar alguém com respeito equivale a dirigir-lhe a atenção, levar em conta sua presença, tratá-lo com atenção. Respeito equivale a consideração, deferência, atenção, admiração. A essência do respeito é o olhar atento. Não acabamos respeitando tudo o que olhamos atentamente, mas acabamos respeitando algumas coisas que olhamos atentamente.
Ver nada custa, no entanto concentrar o olhar e concentrar-se em alguma coisa supõe
esforço e inclusive cansaço.
O movimento da atenção não é frequente e assim as coisas não se mostram na sua realidade ou o fazem superficialmente. Outras vezes, em troca, baixar o olhar e desviar a
olhada é sinal de respeito; mantê-la, nas mesmas circunstâncias, se converte em indiscrição e mesmo ofensa. Isto nos mostra que o olhar atento é o que olha com discrição. O fato
de desviar o olhar nos mostra que o mais lúcido dos olhares não é o dos olhos, mas o da
inteligência e do coração. Isto manifesta a dimensão ética do olhar atento.
O que é que a atenção acrescenta ao olhar, a ponto de transformá-lo? Por que a atenção
dota o olhar de significado moral? Olhar é aqui empregado em sentido lato, que, ainda que
inclua a ação dos olhos do rosto, acolhe também e, não precisamente em segundo plano,
o olhar da mente. Abaixar ou desviar o olhar pode às vezes ser feito com respeito. Nestes
casos acontece algo paradoxal, pois quem desvia o olhar é quem melhor vê. Desvia o olhar
precisamente quem viu ou vê claramente determinada situação; pelo contrário, quem,
diante de uma situação equívoca, continua olhando, continua porque não se deu conta e
então seu olhar se transforma em indiscrição ou em ofensa. Afastar os olhos é distanciar-se. Falar respeitosamente a respeito de alguém significa cuidar das palavras que se usam
ao referir-nos a ele ou a ela, palavras que guardam distância respeitosa.
O olhar atento não é o olhar insistente ou indiscreto, mas, sim, o que sabe olhar com
discrição. Olhar atentamente não é cravar o olhar, mas, melhor, dirigir o olhar com cuidado, sem pressa e com flexibilidade suficiente para desviá-lo quando a situação o exige.
Olhar atento é sinônimo de olhar ético.
Nas relações interpessoais, a ignorância ou a indiferença que uma pessoa pode demonstrar pela outra tem significação moral. Ignorar a outra pessoa é o contrário de tomá-la em
consideração, atendê-la, considerá-la. Neste sentido, a atenção é o primeiro movimento
com significado ético. O respeito requer uma atenção, e a atenção requer uma aproximação. “Ter tido atenção para com alguém” é tê-lo tratado com respeito. Na prática pode
supor coisas bastante diferentes, mas com o denominador comum de ter olhado bem, de
não ter sido indiferente, de ter fixado a pessoa e, por alguns segundos, tê-la convertido em
centro de nosso olhar.
Sem nenhum respeito é impossível a sociedade humana. Prestar atenção é garantia de
bom comportamento e de felicidade. Ficar atento é hábito, é modo de ser na vida. O respeito junto com a justiça tem caráter fundacional e vai unido de forma inseparável com a
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criação da sociedade humana e com a ordem que torna possível a existência da sociedade
dos homens.
Quando nos colocamos diante de um quadro, é para que este nos faça algo, não para
que façamos algo com ele. A primeira coisa que uma obra de arte exige é uma entrega:
olhar, escutar, receber. A atenção se apresenta a nós como luta contra o ensimesmar-se.
A falta de atenção implica falta de respeito porque torna o indivíduo incapaz de perceber
o outro.
Aprender a olhar e prestar atenção são ações muito relacionadas com a capacidade
de assombro e admiração. Onde mais se mostra a acuidade do olhar é na capacidade de
atenção em admirar-se com o mais comum. Admirar alguém é reconhecer nele alguma
excelência.
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17. ORDEM E DISCIPLINA
17.1 ORDEM E DISCIPLINA NA ESCOLA.
Nas biografias a presença dos Irmãos maristas nas escolas está associada à competência profissional e à habilidade para realizar a atividade educativa, e a descrevem fazendo referência ao modo de se organizarem pessoalmente e ao modo de dirigir os outros,
com pontualidade, ordem, previsão e método, tudo harmonizado por um modo de exercer
a autoridade. A ordem e a disciplina são duas características da pedagogia marista que
aprofundam suas raízes e extraem todo seu vigor educativo e sua funcionalidade de uma
doutrina e uma práxis que vêm desde as origens da instituição. Os efeitos da seiva que
alimentou as raízes da pedagogia marista durante anos encontram-se nas biografias estudadas e transformadas em vida pelos educadores maristas.
“A disciplina e a ordem eram características da escola marista656. “A
disciplina e a ordem se refletiam em tudo o que se fazia”657. “Dotado de
grande espírito de ordem e disciplina”658. “Tinha muito gosto para a ordem e limpeza”659. “Homem sério que tinha disciplina na aula”660. “Suas
aulas brilhavam por disciplina natural, às vezes, um pouco excessiva”661.
“Tinha autoridade natural, dom precioso. Dominava os alunos sem
esforço. O ar solene, a parcimônia das palavras e todo um indefinível
conjunto que o impunha aos alunos indicavam-no para mestre-de-disciplina... A sua divisão portava-se com muita ordem”662.

656 Testemunho do ex-aluno Alberto Shwertner, a respeito do IRMÃO ROGÉRIO (Nicolau Rech, 1910-1960) em BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 5.
657 Testemunho do Irmão Victor Rossetto relacionado IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) . BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 38.
658 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUES, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 99
659 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUES, M., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 94660 Professora Cleide Regina John Morona, Orientadora do Colégio Aurora, em a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite
quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 120.
661 Professora Cleide Regina John Morona, Orientadora do Colégio Aurora, em a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite
quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 118.
662 IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 232.
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Champagnat dizia: “Pela disciplina podemos classificar um centro educativo”663. A disciplina é o corpo da educação e a religião é sua alma664. E o Guia das Escolas665, depois de
afirmar que “ a disciplina é essencial à educação” e que “sem ela não há educação possível”, sublinha algumas de suas dimensões. Primeira: a disciplina como “exata observância do regulamento escolar com o objetivo de prevenir faltas e reprimir qualquer desordem”. Segunda: a disciplina, em sua função educativa mais profunda, “fortifica e forma a
vontade do aluno”. O Irmão João Batista Furet apresenta a postura de Champagnat a este
respeito: “o objetivo da disciplina não é conter os alunos pela força e o temor dos castigos,
mas formar suas vontades, conduzi-los docemente ao bem, fazê-los assumir os hábitos da
regularidade e da virtude”666. “Outra vantagem da disciplina quase tão importante quanto
a primeira é favorecer o trabalho, mantendo a criança ocupada e livrando-a da preguiça,
que é a mãe de todos os vícios”667. O Guia das Escolas nos diz que a vontade do aluno
se forma no cumprimento das normas de convivência, no “esforço custoso” que exige o
triunfo contra a apatia. Ao ir adquirindo o autocontrole das tendências negativas, o educando vai formando a vontade. “A disciplina da escola dirige e forma a vontade da criança,
confere-lhe a energia necessária e a ajuda a entrar pelo caminho da virtude”.
À disciplina é preciso acrescentar a ordem.
“Quando, numa classe, reina a ordem, a criança se ocupa com as lições
e deveres, aprecia o estudo, cria carinho para com a escola, se entrega totalmente à tarefa de sua educação e não tem sequer tempo para
pensar no mal. A paz e ordem em que vive a tornam dócil, respeitosa
dos professores, complacente, serviçal para com seus companheiros,
honrada, afável e bondosa com todos”668.

Champagnat, ao enfrentar uma atitude de descuido de um Irmão, chama-lhe a atenção:
“Com sua maneira de proceder está continuamente provocando desordem na aula e nada faz para impor disciplina. Semeia a desordem em
sua aula porque não permanece na cátedra, perdendo assim de vista
os alunos, chamando-lhes a atenção com palavras, em vez de usar o

663
664
665
666
667
668
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FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 558
Guide des Écoles, Cap. 9.
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 541
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 539.
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 539.
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sinal669, gritando e falando sem necessidade, castigando demais e pecando por excesso de valentia. Nada faz para implantar disciplina, descuida da pontualidade e da ordem e não exige que os alunos se apresentem na hora exata; não se preocupa em cobrar tarefas e lições, permite
aos alunos saírem de seus lugares, não se importa com o silêncio: por
isso ouve-se murmúrio e barulho contínuos. Com tal ruído e dispersão,
é impossível que o escutem no momento da catequese, que seus alunos
rezem piedosamente e inclusive que possam trabalhar. Então, se não
escutam durante o catecismo, se não rezam, se não estão ocupados,
que vão fazer? Contagiarem-se com defeitos, ensinarem o mal uns aos
outros: o que pude ver esta tarde é prova inequívoca disso. Neste caso,
o que posso fazer de melhor é fechar esta classe”670.

Estabelecer um método de disciplina efetivo é essencial para a educação.
“A disciplina - dizia Champagnat- não se consegue sem trabalho, pois
talvez seja o que a criança mais tema. As lições, as tarefas escolares são
para ele mais suportáveis do que a disciplina. Quase sempre chega a
aceitá-las e, mesmo com gosto. Mas a ordem e a regulamentação são
pesadas para ele e a primeira coisa que faz, quando pode, é sacudi-la
dos ombros. Isso porque a disciplina vai sempre contra a natureza e
mantém empenhadas todas as faculdades e sentidos da criança. Nisso
reside precisamente sua importância e necessidade”671. Mas, “para implantar e manter a disciplina em aula, duas coisas são imprescindíveis
para o mestre: caráter e constância. Os que não tiverem estas qualidades não servem para a educação das crianças”672.

A maioria dos métodos educativos inclui a disciplina e a ordem como fatores para corrigir os problemas ou preveni-los. Quer dizer que ordem e disciplina são instrumentos
a serviço da educação junto com a boa gestão, mesmo que, às vezes, se tenha denegrido
certos sistemas educativos por exagerarem tanto a ordem como a disciplina ou autoridade. Os autores das histórias de vida que associam autoridade, ordem e disciplina com a
669 Os Irmãos impor-se-ão a obrigação de usar a palavra exclusivamente quando o sinalnão seja suficiente para se fazer compreender. ( Guia das Escolas, parte
segunda.
670 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 540
671 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 540.
672 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 540
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presença dos educadores não fazem mais do que refletir o modo prático de atuar dos educadores maristas, transmitido de geração em geração.

“Ordem e disciplina acompanhadas de cordialidade e paciência”673.
“Disciplina na aula, sem imposições”674. “Apreciava sobremaneira tudo
o que levasse ao domínio pessoal, pela disciplina”675. “Não deixava passar nada, mas, ao mesmo tempo, amava as crianças; as crianças o amavam e se achegavam a ele como a um amigo, sobretudo, os maiores”676.

Estreitamente relacionada com a autoridade, a ordem e a disciplina, a pedagogia marista propõe a presença física do educador junto a seus alunos, presença relacionada a
uma pontualidade e uma atitude que evita, custe o que custar, todo vácuo educativo. A atitude de presença por parte do educador, entre outras razões, é um meio primordial para
manter a ordem e a disciplina.
Para isso, a presença deve ser real, ativa, respeitosa, suficientemente aconchegada ao
educando de forma a permitir estabelecer relações educativas e ao mesmo tempo suficientemente distante para evitar igualitarismos estéreis. Alegar facilmente a liberdade e
responsabilidade dos educandos ou a presença e autoridade moral do educador que se
ausenta, chega tarde ou se faz substituir sem razão suficiente, não educa. A atitude de
presença exige correção e porte digno. Possivelmente está equivocado o educador que
procura a atração do educando com modos e aproximação de “colega”. Pelo contrário,
a dignidade e a simplicidade atraem e acabam se impondo. Para isso deve se manifestar
com equilíbrio: nem hierática nem hilariante, nem agressiva nem irritante. Tampouco se
apresentará o educador como vítima de não ter outro remédio senão aguentar; nem complexado nem suspeitoso de que sempre haverá alguém fazendo alguma malandragem ou
tramando alguma façanha.

673 IRMÃO CISNEROS RODRÍGUES, M., REM Provincia Marista América Central O.c. T.3, p 99
674 Professora Cleide Regina John Morona, Orientadora do Colégio Aurora, em a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite
quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 120.
675 Testemunho do Irmão Albino Moretto a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 101.
676 Testemunho de Benita Espadas, em SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 57.
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17.2 METODOLOGIA E DIDÁTICA
A combinação das estruturas educativas com o método permitem organizar o trabalho
dos educadores de forma que se articulem todos os elementos do ato educativo.

17.2.1 Método.
O método é a combinação harmônica de recursos, habilidades e competências do professor a serviço do ato educativo. As narrações que os biógrafos fazem das histórias de
vida que estudamos manifestam as abundantes coincidências que existem entre os protagonistas das biografias a respeito do tipo de pedagogia por eles praticado. Entre elas
é preciso destacar o tempo, o trabalho, a dedicação pessoal na preparação das aulas, a
ordem e clareza das exposições, a sistematização dos ensinamentos, a pontualidade em
iniciar e acabar as aulas, a constância em manter as exigências, etc. Todas estas características marcam a presença do professor como homem de hábitos e virtudes. Nas biografias se encontram excelentes descrições de alguns distintivos do método empregado pelos
educadores maristas. Uma das melhores descrições do método marista, encontrado nas
biografias, talvez seja a seguinte:
“Os alunos do Colégio Imaculada muito depressa mostraram o que se
pode obter com disciplina paternal e dedicação ao trabalho. O Sr. Ramón Castanheda foi o primeiro em notar a mudança em seu filho mais
velho: “rapaz inteligente, mas desordeiro e pouco aplicado”. Pouco
tempo depois de entrar em contato com os Irmãos mudou completamente. O pai, ao comprovar o fato, se benzia e sua mãe falava de “verdadeiro milagre”. Os Irmãos, de forma alguma surpreendidos, diziam:
“Com os filhos das famílias cristãs não é necessário muita habilidade
para que voltem ao bom caminho, se por acaso o abandonaram”. O Sr.
Ramón comenta: “mas vocês fizeram alguma coisa para que este rapaz,
criando consciência, tenha caído na conta que tem que estudar. Verdadeiramente, gostaria de saber o que fizeram. O Irmão Pedro respondeu:
“Nosso segredo está ao alcance de todos os bons professores. Consiste
em ser sempre razoável com os alunos; ser exigentes com eles, sempre,
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com as palavras, mas sobretudo com o exemplo, pontualidade, ordem e
limpeza em sua pessoa e em seus trabalhos”677.

Nesta experiência educativa, pode-se destacar o reconhecimento, com simplicidade, de
que o método dos educadores maristas está ao alcance de todos os mestres, fundamentado
que está numa exigência razoável, constância e bom exemplo do educador.
No método usado pelos Irmãos maristas é preciso distinguir preparação próxima e
preparação remota. A preparação remota se refere aos títulos e à preparação profissional.
A preparação próxima, que se chama também “preparar a aula”, por sua vez, garante a
presença calma e atenta do educador, evitando surpresas e imprevistos.
“Era fiel e metódico na revisão dos trabalhos realizados pelos alunos.
Quantas horas dedicava todos os dias corrigindo cadernos e trabalhos!
Mas tudo era compensado pelo entusiasmo que sabia despertar entre
os alunos”678. “Durante os anos em que foi professor, previa meticulosamente tudo o que tinha que fazer com os alunos e tomava todas as
precauções a seu alcance para garantir os frutos, de modo especial os
espirituais. Diariamente preparava uma frase que ficava escrita o dia
inteiro no quadro negro e que constituía um lema que ia cinzelando ideais nobres nos alunos. Não é pois de estranhar o carinho enorme que
lhes dedicavam seus ex-alunos679. “Preparava suas aulas conscienciosamente e as dava com muito entusiasmo”680. “Já professor, preparava
com esmero as aulas que devia dar e as ministrava com extraordinária
competência”681. “E qualquer uma de suas aulas no Escolasticado de
Querétaro: põe na pedra com letra clara e harmônica o esquema da lição do dia, enquanto seus alunos dão um último repasse na lição do dia
anterior. Depois toma a lição oralmente de algum de seus alunos, que
se expressam livremente, de acordo com o modo como entenderam a
lição e que são interrompidos apenas se cometem um erro grave: Não,
Acatitade Baján não foi nenhum personagem, mas é o nome do lugar
onde... Quando um aluno terminou de recitar a última lição, inicia a nova
seguindo o esquema na pedra. Não há livro de texto e tampouco há di-
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AA.VV. Los maristas en México, Ed. Progreso 1977, 1ª ed. T. 1º, p.43.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 105.
IRMÃO RESPICE, (Ferdinand Jean Meyer, 4.12.74), México, DF. Seguiendo seus pasos, Ed. Progresso, México, 1988, T. 3, p. 61
IRMÃO HERIBERTO JOSÉ (Salvador Torres Meyer. 11.03.72), México, D.F. Siguiendo sus passos, Ed. México, Ed. Progreso, México 1998, T. 3, p.61.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 185
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tado.Cada qual deve tomar nota de acordo com o que sabe e entende.
No começo, o sistema custa, mas ensina a entender, sintetizar e fixar
umas quantas linhas dos ensinamentos expostos. Como bom professor, dá tempo para escrever, colocando na pedra os nomes próprios, as
palavras difíceis, os esquemas indicativos, os desenhos explicativos, os
mapas de referências ou então mostra a planta, o inseto, o idolozinho
que levou para a sala para ilustrar suas ideias. Sistema maravilhoso,
que todos agradecemos de ter aprendido e que nos foi tão útil em nossos estudos superiores”682.
”Homem alegre, serviçal, competente em suas aulas, que preparava
antecipadamente. Era extremamente caridoso”683. “Passava largas
horas na preparação minuciosa de suas aulas e na correção conscienciosa das tarefas dos alunos. Suas aulas eram modelos de clareza,
método e solidez. Mostrava-se exigente com seus alunos, mas eles o
reconheciam como professor capacitado, justo e compreensivo; era o
homem que os fazia aprender e vencer com êxito os exames”684. “Por
seu caráter, ensinar era para ele penoso e sofria no desempenho deste
serviço. Frequentemente levantava a voz na sala de aula, mas era unicamente para provar o interesse com que se entregava a seus alunos.
Queria ensinar-lhes, queria que aprendessem muito, que se adiantassem continuamente. Tudo lhe parecia pouco, inclusive o gasto de suas
energias, contanto que conseguisse o que julgava necessário para o
futuro dos jovens de que estava encarregado”685. “Todos podíamos vê-lo na sua sala de aula quando as correntezas de ar não lhe permitiam
mais ficar na sala de estudos da comunidade escrevendo sua preparação das aulas, seus catecismos ou conferências. Albonus Jean Joseph
Bouvier tinha 87 anos e 69 de vida marista”686. “O trabalho na classe dos
pequenos se tornou notório pelo apreço que lhe dedicavam os pequenos e a admiração dos pais de família. Sua entrega à tarefa educativa
foi notória”687. “Quando alguém errava, ele não dizia nada; mas dava
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IRMÃO ROSENDO, (Santiago Gutiérrez Reinoso+19.07.1977) Querétaro. Siguiendo sus passos. Ed. Progreso, México,DF 1998 T 3, p 171.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 188
Biographies de quelques Frères, T. 9, n. 3, p. 593.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 150
IRMÃO ALBONUS (Jean Baptiste Bouvier, 3.02.73). México . Siguiendo sus pasos. Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 90 e 92.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 159
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uma reguada na mão e sorria. Se a gente continuasse errando, a cena
recomeçava até que houvesse acerto e só então se dirigia a outro aluno. Claro que nós não gostávamos muito disso, mas ajudou a criar uma
certa amizade entre nós, de tal forma que, quando tínhamos alguma dificuldade, recorríamos a ele com muita confiança”688. “Era um professor
que explicava com concisão, bom método e exatidão”689.

Em todas estas manifestações do método se comprova que a presença do educador é
elemento imprescindível para que funcione bem.

17.2.2 Didática
Outro referencial das biografias que estudei é relacionado à presença do educador marista com a capacidade de solucionar as dificuldades para a apropriação dos saberes e do
saber fazer, isto é, com a didática empregada no método de ensino.
“Para ser bom mestre e, sobretudo, para ser bom educador, não é suficiente dominar os conhecimentos que se devem ensinar. É necessário,
ademais, estar familiarizado com os meios mais apropriados para comunicá-los, sem impor esforços inúteis, e de modo que produzam entre
os alunos, tanto a partir do ponto de vista útil, como do ponto de vista
intelectual e moral, todos os melhores benefícios que eles têm direito
de esperar. Este é o objetivo do ramo da Pedagogia chamada Didática,
que não deveria ser ignorada, ao menos no essencial, por ninguém que
se dedica à educação, visto que muitos pensam poder dispensá-la. Pouco cuidadosos para chegar a conseguir os objetivos previstos por meios
racionais e seguros, deixam-se guiar pelas impressões do momento ou
adormecem impassíveis na rotina, sem dar-se conta do tempo precioso
que fazem perder a seus alunos”690.

A Didáctica Magna de Comenius (1592- 1670) é o livro que transformou a Pedagogia em
Ciência da Educação e fez que os pedagogos, de simples aios que eram, se transformassem

688 Testemunho de Alberto Shwertner, ex-aluno, a respeito do IRMÃO ROGÉRIO (Nicolau Rech, 1910-1960). BAIRROS, J.C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 52.
689 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 169
690 Bulletin de l´Institut Grugliasco 1909, T. I, p. 14,15.
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em profissionais forjadores de cidadãos691. Este livro colocou a criança como centro do fenômeno educativo, fazendo com que tudo concorra a seu serviço: professores, textos, aulas e métodos. Boa didática está relacionada com a ideia de ajuda que promove a atividade
e a reflexão dos alunos, torna possível um trabalho pessoal autônomo, que lhes permita
evoluir de acordo com ritmos diferenciados e familiarizando-os com os instrumentos de
comunicação, mais ou menos especializados no domínio científico. O educador deve ter a
capacidade de compreender as dificuldades conceituais com as quais os alunos se enfrentam e as dificuldades de apropriação inerentes aos saberes, que é preciso diagnosticar e
analisar com precisão, para que os alunos obtenham êxito. Feito este diagnóstico, poder-se-á ajudar a compreender melhor os processos de aprendizado das ciências. A didática
se propõe mobilizar as pessoas perante as dificuldades do aprendizado e elaboração de
soluções técnicas. As biografias dos educadores maristas são explícitas, mas matizadas.
Algumas delas aludem à habilidade de preparar recursos para solucionar dificuldades:
“Recém-chegado, não dominando nosso idioma, pediu que escrevessem numa tabelinha as principais indicações: “formar filas”; “em pé”,
“entrem na aula”; “saiam da sala”. Nisso, um rapaz se aproxima e pede
licença ao Irmão para ir ao “comum”. O Irmão recorreu à tabelinha e não
encontrou a palavra correspondente a “comum”. “Cale-se! Cale-se!”,
respondeu ao aluno e o mandou de volta a seu lugar. A criança, no apuro, se pôs a chorar. Nisto, entrou um Irmão que, vendo o aluno chorar,
lhe perguntou o que tinha. O rapazinho respondeu: o que acontece é
que o Irmão não me deixa ir ao “comum”. Então o Irmão socorrista explicou ao outro o que estrava acontecendo e acrescentou à tabelinha tão
preciosa a indispensável indicação. O Irmão, com pena do acontecido,
pediu desculpas ao menino. No dia seguinte, a mãe do menino trouxe
cinco laranjas de presente ao Irmão, por sua delicadeza”692.

691 Comênio, antes de ser pedagogo, era um farsante. Depois de Comenius, ser pedagogo era um privilégio. Antigamente a pedagogia, como o nome o indica, era
um trabalho de empregados. A única função que tinha era cuidar de crianças, levá-las e trazê-las. No máximo ensinar-lhes noções, por meio da memorização.
Dali a pouca estima dos pedagogos. Um provérbio da antiguidade latina, dizia: Os deuses mandam cuidar de crianças as pessoas que querem castigar. A
sociedade considerava lastimoso o que cuidava de crianças. Exerciam a pedagogia os que fracassavam em repetidos intentos de ser alguma coisa, os ineptos
para as carreiras profissionais, os pouco inteligentes, por serem inúteis.
Transformar este desprezado trabalho em profissão honrosa não foi fácil. Foi preciso primeiro saber o que se considerava arte tutelar. Esta façanha foi obra de
Comênio. Teve o mérito de fazer do ensino das crianças uma ciência, como diz Piaget com estas palavras que nos serviram de epígrafe:“Ao escrever sua Didática
Magna, Comênio contribuiu para criar uma ciência da educação e uma técnica de ensino, como duas disciplinas autônomas”. A Didática Máxima é o primeiro
manual de técniocado ensino, baseada em princípios científicos, que fazem da educação uma ciência. Gabriel de La Mora no prólogo de Juan Amós Comenio,
Didáctica Magna, Porrua, México, 2003, p. 2003, p xxxi.
692 Testemunho do doctor Romero Lozano em Urbano José, fms. Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín, 1963, p. 290.
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Em outras biografias, dá-se destaque à habilidade no uso dos recursos:
“Don Chendo fazia com que até as pedras nos falassem...; cada pedra
encerrava uma aula de Geologia, Economia, Química, e até mesmo Semântica e Ortografia”693. “Todos os que passaram por suas turmas recordam com agrado quanto se esforçava por torná-las interessantes
com as múltiplas experiências”694. “Foi alguém que se adiantou aos modernos sistemas audiovisuais com suas sessões amenas de projeções
fixas e soube alegrar seus alunos com as explosões de hidrogênio, precursoras da bomba H”695.

Na aplicação da Didática, a previsão do que vai ser necessário para a aula é fundamental para não fazer perder o tempo aos alunos e para assegurar o êxito das explicações e das
experiências.
“Como mestre, era notável na exposição e no laboratório, preparando
as experiências, cuidando dos microscópios e renovando o material.
Por sua aula e pelo laboratório passaram gerações de médicos que o
estimaram e voltavam para consultá-lo e pedir conselhos para a profissão e a vida”696. “Referiam como se consagrava a seu trabalho cotidiano.
Num clima cálido e com um tão grande número de pequenos na aula,
se arrumava para tornar atrativo e agradável o ensino de cada matéria. Aproveitava cada tempo livre para colocar centenas de modelos de
caligrafia, corrigir grande número de somas, subtrações, multiplicações, etc. Isto não lhe concedia nenhum momento livre. Os pequerruchos gostavam muito dele e também os pais dos alunos, o pároco e o
coadjutor”697.

Outra expressão da boa aplicação da Didática é o modo de explicar as coisas; vai geralmente unida ao bom uso do método e à capacidade de bom comunicador:

693 IRMÃO ROSENDO (Santiago Gutiérrez Reinoso + 19.07.1977). Querétaro. Hermanos Maristas em Seguindo seus pasos Editorial Progresso, México, DF, 1988, T.
3, p. 171.
694 DE PRADO, G., (Irmão Froilán Andrés) em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 112.
695 DE PRADO, G., (Irmão Froilán Andrés) em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 112.
696 IRMÃO DAMIÃO MARÍA (José María Ponce Rodríguez 03-01-1972), em Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 58.
697 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 46.
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“Muito respeitado pela sua didática na transmissão de conteúdos”698.
“Nas aulas, sua palavra fluente, sua informação vastíssima, eram fontes inesgotáveis de luz e conhecimentos. Ouvi-lo era uma festa espiritual. Ensinava com domínio absoluto dos assuntos e de forma e maneira convincente e especial que deleitava”699. “Sua explicação era clara,
no estilo da escola francesa; queria que a fórmula precisa, o enunciado
dos princípios, as definições e divisões ocupassem seu lugar na inteligênciado aluno, de forma firme e permanente. Ia ao essencial desde o
começo da matéria. Na mesma conversa familiar demonstrava precisão
de termos e clareza de ideias. Ao terminar a aula costumava escrever
no quadro negro um resumo da matéria ensinada, com a letrinha pequena recolhida em linhas impecáveis. Seus alunos tinham que trabalhar continuamente para copiar, compreender e memorizar aqueles
resumos que, no fim do curso, todos retomavam, vivificados pela voz do
mestre”700.

698 Testemunho de Victor Rossetto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 41.
699 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 24.
700 Revista interamericana de educação- Vol. XVII, n. 92, p. 114.
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18. O TEMPO E O ESPAÇO A
SERVIÇO DA PRESENÇA
18.1 PARA EDUCAR PRECISA-SE DE TEMPO
O tempo, no projeto pessoal, mede-se pela intencionalidade. Alguns testemunhos das
biografias indicam que dedicaram toda a vida à educação, outros dizem que desde jovens
se dedicaram às crianças e jovens. Esta maneira de falar indica que os protagonistas se
movem guiados por um projeto de vida ou por motivações que impulsionam sua atuação
em determinada direção concreta. O tempo entre a escolha dos meios e a realização dos
objetivos é a história da vida. A biografia de cada um explicita o projeto pessoal coroado
de êxito ou fracasso, de autenticidade ou de inautenticidade da existência. O ponto final
desta trajetória é a morte.
“Dedicado durante muito tempo como professor em diversos estabelecimentos da Província”701. “Primeiro como professor-adjunto, depois
como Diretor e professor da escola pública ou da escola livre em vários
de nossos estabelecimentos”702. “Passou 33 anos como encarregado do
temporal (ecônomo, administrador) ou no professorado, mestre do ensino público ou no ensino livre e Diretor”703.

Um requisito imprescindível da ação educativa que suscita e consolida processos nas
pessoas consiste em empregar tempo, permanecer bastante tempo num mesmo lugar, numa
escola. Champagnat dizia que temos que ser autênticos educadores das crianças e jovens,
“convivendo com eles o maior tempo possível”704. “Contem os dias que vocês passaram na
aula com as crianças que instruíram e cuidaram e verão o bem que conseguiram”705. Os biógrafos das histórias de vida destacam, na maioria dos protagonistas de seus relatos, a longa
permanência do educador no mesmo lugar, o desempenho das mesmas funções ou seus
serviços profissionais, tanto em cargos de direção como à frente de um grupo de alunos:
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IRMÃO CESIDE (1825-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909, T.1º, n. 2, p. 98.
IRMÃO COTTIDE (1843-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 4, p. 21.
IRMÃO ALBÉE (1845-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1° n. 4, p., p. 215.
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Geral, Roma, 1989. p. 550.
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Geral, Roma, 1989. p. 510
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“Ao longo de 12 anos”706, “permaneceu treze anos”707; “19
anos”708,“20 anos”709. “Durante uns 15 anos esteve em diversos
estabelecimentos”710. “Permaneceu trinta e dois anos comunicando
seus conhecimentos e contribuindo com a formação intelectual e pedagógica dos Irmãozinhos”711. “Durante 50 anos se consagrou ao bem da
juventude”712. “Ao longo de mais de cinquenta anos”713.

Entrevê-se também a descontinuidade de alguns sujeitos que em sua vida estiveram
em numerosos lugares, que mudam frequentemente de lugar ou que permanecem por
pouco tempo num mesmo lugar. Estas mudanças frequentes podem derivar de necessidades organizativas institucionais ou pelo tipo da pessoa em concreto.
“Exerceu as diversas funções: cozinheiro, vigilante, professor adjunto, professor público e privado em diferentes localidades”714. Passou
sucessivamente por todos os empregos ordinários do Instituto: cozinha, trabalho manual, estudo, professorado, direção”715. “Exerceu
as funções de professor, sucessivamente em: San-Médard, La Côte-Saint-André,Bougé-Chambalud al Grande-Lemps,Saint-Laurent de
Chamousset, Cluny Marcigny, Digoin, Roybon e, em três ocasiões diferentes, em Frontonas. Foi depois nomeado Diretor em Saint-Laurent-de-Chamousset, onde, por 15 anos, se destacou por excelente gestão
da sua escola. Voltou depois a ser professor em Francheville, em Frontonas pela quarta vez, em Dolmieu e no internato de...”716. “A Rua Irmão
Jacinto recordará, a quantos por ela transitem, que a cidade de Santa
Maria quis recordar, para a posteridade, justa homenagem a um cidadão benemérito que, durante mais de meio século, trabalhou exercendo o apostolado da educação e do carinho às crianças”717.
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IRMÃO EUSTADE (1874-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 12, p. 679.
IRMÃO ANTELMO (1840-1909 Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6.
H.MARTÍN (1839-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 7, p. 384.
IRMÃO EVREMOND (1851-1909) Bulletin de l´Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, p. 382.
IRMÃO COTTIDE, (1843 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 4, p. 215
IRMÃO ROSENDO (Santiago Gutiérrez Reynoso + 19-07-1977) Querétaro, Hermanos Maristas en Siguiendo sus pasos Editorial Progreso, México DF. 1998 T. 3, p.
171.
IRMÃO COTTIDE, (1843 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 4, p. 215.
IRMÃO ESPERANCE, (1834 - 1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 4, p. 216.
IRMÃO PAULUS, ingresó en el Hermitage en 1853. Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 3, p. 157.
IRMÃO MARTÍN, (1839 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 7, p. 384.
IRMÃO ALBIN (1840 -1909) Neuville. Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 3, p. 156.
IRMÃO OSCAR MOMBACH, (Irmão João Luiz Martini (Jacinto) 1904-1996), Gráfica Editora Pallotti Santa Maria RS, 1998 p. 24.
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Dedicar tempo para estar presente entre os educandos, como requisito educativo, foi
uma práxis que marcou com profundas raízes a pedagogia marista. Champagnat dizia
que “para instruir solidamente uma criança, corrigi-la de seus defeitos, formá-la à virtude, inspirar-lhe sentimentos de piedade, conseguir que ame a lei de Deus e acostumá-la
às práticas religiosas, é necessário tempo”718. “Um Irmão perguntou ao Pe Champagnat
se nos dias de festa de Nossa Senhora e em outros, nos quais se celebram os ofícios na
Igreja, não seria melhor dispensar os meninos para ter mais tempo de recolhimento e
oração. ´Querido amigo - respondeu Champagnat- nestes dias a melhor coisa é estar com
as crianças´”719. “Declare guerra, sem tréguas, ao pecado e para isso esteja continuamente
com seus alunos”720. E com outros matizes, insistia: “Nosso objetivo é educar as crianças,
encher seu coração com bons sentimentos, ajudar seu amadurecimento humano e cristão... e isto não se pode fazer sem viver com as crianças, sem que estejam muito tempo
conosco”721.
A longa permanência num lugar, ocupar um espaço e dedicar tempo são indicadores
destacados da manifestação da presença. Esta permanência se mede pelos períodos de
tempo que enunciam os autores das histórias de vida. Nestas apreciações, as expressões
usadas para delimitar o espaço ou o tempo educativos não definem claramente à qual das
duas dimensões estão se referindo, de modo que, muitas vezes, se confundem porque se
implicam. Nestes relatos, se destaca a longa permanência de alguns educadores na atividade profissional ou em postos diretivos.
”Ao longo da maior parte de sua vida religiosa, se consagrou à educação dos pequenos”722. Passou praticamente sua longa vida no Colégio
Santa Maria e na Escola São Luiz, que dirigiu”723. “Passou 56 anos consecutivos de sua larga carreira na tarefa da catequese dos pequenos”724.
“Consagrou a vida inteira ao ensino”725. “Depois de outros endereços
fora de Cuba, voltou em 1930 para mais 17 anos. Destes, dez como pro-
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FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 511.
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 515.
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 519
FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 548
IRMÃO COLOMBINI, (1846 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 9, p. 493
IRMÃO OSCAR MOMBACH, Irmão João Luiz Martini (Jacinto, 1904-1996), Gráfica Editora Pallotti Santa Maria RS, 1998 p. 23-26.
IRMÃO THÉODULE, (1836 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 7, p. 382.
IRMÃO ANTHELME, (1840 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p. 328.
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fessor inamovível do quarto ano A, que tornou famoso”726. “Foi sucessivamente adjunto do diretor ou diretor em muitos estabelecimentos”727.

Presença eficiente é a presença continuada que se prolonga no espaço e no tempo e se
manifesta na organização espaciotemporal da vida do educador e da estrutura educativa
na qual se apoia. Os espaços devem ser preparados para que a presença possa ser “encenada”. O espaço se seleciona de modo que responda aos resultados educativos que se
pretende conseguir. Em muitas escolas e colégios do mundo marista, ainda hoje se pode
comprovar que, na construção das salas maristas, há uma porta que comunica as aulas
contíguas para favorecer a presença do Irmão marista ao mesmo tempo em duas aulas.
O lugar deve ser amplo com possibilidade de ter espaços cobertos funcionais e espaços
abertos, pátios alegres, classes e corredores, onde a amplidão seja serviço permanente à
convivência tranquila e cômoda que fomente as relações e permita a todos estarem a gosto. O espaço fomentará que a presença seja perceptível com facilidade, que possa se exibir
com facilidade, naturalidade e proximidade.
Assim mesmo, o tempo educativo e os tempos na educação serão estruturados de modo
que seja possível alcançar a eficácia educativa e a promoção da saúde física, psicológica e
moral. A organização do tempo atende aos diversos ritmos e permite dedicar tempo para
tudo.
“Em minha memória ressaltam três fontes de que se serviam os Irmãos
para suavizar as inevitáveis asperezas da convivência diária e para movimentar com maior fruto as aptidões e vontades dos discípulos. Eram:
as festas próprias do colégio que esmaltavam o calendário escolar,
dividindo-o em amenas etapas que o encurtavam e suavizavam; o sistema da emulação e da recompensa, tão vituperado pelas pedagogias
flamantes, e a presença de um mesmo pessoal docente que favorecia,
por um lado, a unidade da obra educativa e era, por outro, inestimável
conjuntura para provocar o mútuo entendimento de mestres e discípulos, dispensando, além disso, variados motivos ao alegre comentário
dos temperamentos, traços característicos, inclinações e modos peculiares. Basta comparar o escasso sulco que deixam na memória as festas puramente oficiais que se celebram nos estabelecimentos dirigidos
por pessoas ali colocadas como simples funcionários, com os perdurá-

726 IRMÃO JOSE VITO (José Antonio Rosell Barbosa 15-08-1972) en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 74.
727 IRMÃO ESPERANCE, (1834-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 4, p. 216.
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veis e deliciosos efeitos que no ânimo infantil lavram estes atos, incorporados à vida de um grupo cimentado como este pelo desinteresse
individual e a vocação mais abnegada e perseverante”728.

A gestão do tempo educativo é um dos fatores que mais disciplina a vontade e consegue
grandes resultados. Uma boa gestão do princípio que “não se deve perder tempo” permite
ter tempo para tudo. A presença do educador marista caminha em consonância com a
eficiência, a organização dos tempos e dos espaços. Fazem-se previsões e organizam-se os
espaços para que a presença seja eficiente, visível, constante, eficaz. O tempo também se
organiza de modo que o educador marista possa ter os descansos necessários.

18.2 O ESPAÇO EDUCATIVO
O espaço no qual a presença do educador se manifesta é caracterizado por uma dimensão antropológica que o delimita como terreno próprio onde atuamos. Antropologicamente o espaço em que se manifesta a presença do educador marista delimita-se pelo
centro de sua atividade, que habitualmente é a escola, o colégio, a sala de aula. A partir
dali, organiza suas relações. O resto do espaço marcará certa separação ou distância a respeito dele, mediante a qual sua presença será percebida como estranha ou desconhecida.
Nas biografias, o espaço aparece como o cenário da atuação diária no campo educativo.
“As salas apresentavam um belo aspecto, graças ao bom gosto do Irmão
Euzébio, os amplos estrados para os catedráticos, os grandes tabuleiros que recebiam sem descanso os signos gráficos do idioma, explicado
pelo Dr. Leonardo Tascón; das Matemáticas, pelo Irmão Augusto ou da
Geografia pelo Irmão Batista, etc. ... tudo formava um conjunto simpático e amável, propício à boa educação do educando”729.

O espaço social indica a vizinhança ou o afastamento que o educador provoca ao seu
redor e a comunicação que estabelece com todo o seu entorno. Estas interações são as que
vão concretando o sentido do que se está fazendo. O espaço propõe o referente da distância como organização da vida educativa e a comunicação que nela se suscita. O espaço,

728 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 61.
729 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 58.

AMEstaún

229

Anexo 2CAPÍTULo 18

pois, é comunicador. A distância entre educador e educando marca os níveis de estruturação da presença de ambos, dando tom e relevo às mensagens que se intercambiam.
O espaço delimita as zonas funcionais nas quais a presença do educador é ignorada,
aceita, suportada ou rechaçada. Esta utilização do espaço partilhado necessita de convenções para ser usado. Trata-se de um espaço semi- ordenado, flexível, no qual as formalidades têm força importante para a convivência e o respeito. O espaço informal regula as distâncias de acordo com esquemas convencionais ou culturais. As distâncias são medidas
por escalas graduadas de proximidade e afastamento. As mensagens que se intercambiam
nestas distâncias suscitam percepções de invasão, agressividade, intimidade, frialdade,
falsidade, confiança, temor. As estruturas espaciais, com seus esquemas, zonas, contornos, limites, têm significados profundos e arraigados que condicionam comportamentos
individuais e sociais.
No espaço há uma percepção indireta da presença do educador, através dos elementos
motivacionais que propõe:
“No salão de minhas recordações não se veem divãs nem poltronas,
mas, sim, bancos e tamboretes. Ao fundo se levanta um amplo estrado.
Sobre a tarimba está um altar improvisado. Flores adornam o altar. Muitas flores, mas as flores mais belas e cheirosas dos jardins domésticos
que os alunos trouxeram à porfia”730. No escudo de nossas casas aparece o formoso monograma de Marista. O espírito marista anima todas
as almas e perfuma e vivifica o ambiente familiar731. “Domina o altar a
imagem materna protetora sob o lema simbólico: “Louvado seja Jesus
Cristo e Maria sua Mãe. “A seu lado, um pouco para baixo, a estampa do
Venerável Fundador, de cujo rosto, com os traços angulosos e firmes,
não se esquecem nunca. Diante do palco, um piano destaca as manchas
de ébano”732.

18.3 A PRESENÇA NO PÁTIO.
Um dos espaços onde o educador marista manifestou a eficiência pedagógica da presença e que se tornou paradigma do estilo educativo marista foi o pátio. Desde o início do

730 Testemunho do doctor Romero Lozano em LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 182.
731 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 95.
732 LLANO, J., Urbano José, fms, Una institución y una vida, Granamerica, Medellín, 1963, p. 182.
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Instituto, o espaço reservado ao pátio foi um dos integrantes da pedagogia praticada pelos
educadores maristas.
Quando Marcelino negociava a abertura de uma nova escola, entre as condições do
contrato sempre figurava um espaço para a recreação dos alunos, de modo que cada centro escolar devia ter um pátio. Eis o que escreveu, certa vez, a um prefeito:
“se olhássemos apenas nossos interesses e nossa tranqüilidade, não
lhe pediria um pátio”. Para os Irmãos, a horta é suficiente para que possam respirar. Para eles a única vantagem do pátio é poder prestar um
serviço aos alunos, tirando-os da rua e vigiando-os durante os recreios.
Só porque desejamos infundir-lhes bons princípios e preservá-los das
más companhias, pedimos um lugar para fazê-los jogar”733.

O pátio era para Marcelino um espaço específico, um lugar para o exercício contínuo
da pedagogia com uma população escolar que se expressa com espontaneidade e liberdade. Eis algumas orientações que deu a seus jovens Irmãos educadores:
“13. No recreio, o Irmão regente - (NT: designação, entre os maristas do
Brasil, do Irmão que cuida dos pátios) - estará sempre presente entre
os alunos; mas evitará de se entreter com eles e de conversar seja com
os alunos, seja com os Irmãos; deve dedicar-se inteiramente à vigilância. Evitará, pois, com cuidado, distrair-se ou entregar-se a qualquer
trabalho que possa desviar ou dividir a atenção que deve ao comportamento dos alunos.
14. Dará um jeito de conseguir ter todos os alunos sob os olhos. Observá-los, escutar o que dizem, conservá-los reunidos, conseguir que
joguem, impedir que sujem ou rasguem as roupas, briguem ou se ofendam uns aos outros, de qualquer modo que seja. Esta é a ocupação do
regente durante os recreios734.

733 FURET, J. B., Vida de Marcelino José Bento Champagnat, Casa Generalícia, Roma, 1989. p. 548
734 A figura do “prefeito” está relacionada aos ambientes dos internatos onde os alunos permaneciam dia e noite. O prefeito (que no Brasil chamávamos de
“regente”), era o encarregado de acompanhar os internos em todos os momentos em que no estivessem em aula, sob a dependência direta dos professores:
refeitório, dormitório, sala de estudos, passeios, excursões...
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16. Convém que os alunos possam dispor de várias espécies de jogos
para satisfazer os diversos gostos, mas sem tolerar qualquer jogo lucrativo, nem os que ofereçam perigo aos bons costumes ou exijam exercícios muito violentos que podem prejudicar a saúde dos meninos.
17. O que há de melhor para os meninos nos recreios é o jogo. Procure-se
então que todos joguem e se lhes conceda plena liberdade para escolher
entre os jogos permitidos os que mais lhes agradam. Não convém tolerar
que certos alunos passem os recreios em rodinhas, conversando e disputando e, menos ainda, que se separem para falarem entre si.
18. Os maiores devem jogar com os maiores e os menores com os menores. Ao ir à igreja ou ao passeio, irão sempre juntos em dois grupos:
maiores com maiores e menores com menores”735.

O pátio, na concepção pedagógica de Marcelino, é a continuação do altar da cátedra e,
por conseguinte, para os Irmãos maristas é lugar de santificação e crescimento pessoal na
virtude. Numa das páginas do livro “Avisos, Lições e Sentenças”, mais conhecido entre os
Irmãos como “os ensinamentos espirituais” de Champagnat, o discípulo que as elaborou
recolhe uma citação do Cardeal de Lucerna para esclarecer aos Irmãos a importância e o
alcance que Champagnat dava à presença dos educadores nos pátios. Muitos Irmãos se
sentiram motivados pelas palavras do Cardeal. Nelas podemos ver que plano de crescimento espiritual, educativo e pedagógico cada educador pode elaborar para si, no campo
da pedagogia e da pedagogia aplicadas ao pátio.
“Que conjunto de qualidades, incompatíveis na aparência, exige esta
grande obra! Uma autoridade que deixe toda a liberdade necessária
para desenvolver o caráter e afogue a que o poderia viciar; mansidão
sem debilidade; severidade sem dureza; seriedade, sem aspereza; condescendência e amor sem familiaridade; desejo ardente de progresso
temperado com paciência que não se altere nem desespere por nada;
vigilância à qual nada escape, com prudência, que às vezes pode parecer ignorância; reserva que não prejudique a franqueza; que nunca se
converta em teimosia; sagacidade em discernir as inclinações, mas de

735 Enseñanzas espirituales, FTD, Barcelona, 1940, p. 357 y 358
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modo que não se manifeste; prudência e perspicácia, que em cada caso
diga o que se deve castigar ou perdoar e o faça no tempo oportuno; trato que, sem degenerar jamais em astúcia, se insinue no ânimo sem o revoltar; amenidade que torne agradáveis as explicações sem tirar-lhes
solidez; indulgência que se faça amar unida à exatidão; justiça que
inspire respeito; condescendência que se acomode à índole do menino
sem claudicações; habilidade para combater as más inclinações, fortalecendo as boas; previsão que previna as ocasiões perigosas; presença
de ânimo que não fique desconcertada com qualquer caso inesperado,
nem pelas perguntas que podem fazer os meninos. Quase afirmei: para
ser bom professor seria necessário um homem perfeito!”736.

Para os antigos alunos há muitas imagens de lugares e tempos que falam da presença
de educadores nos pátios das escolas maristas. Desde a imagem escultural, colocada em
lugar destacado, que recorda um herói do passado, ou a um educador ilustre da própria
escola, até a que indica a rota de fuga, passando por fontes, escadas, quadros, desenhos,
aros de basquete, traves de futebol, etc. Mas, junto a estas imagens estáticas, encontramos
no pátio a presença do educador esportista, atleta que treina, joga, compete, triunfa, ganha ou perde. Faz parte da cena também o colaborador, que mantém limpos os espaços
ocupados por aqueles que vivem pedaços de sua vida neste cenário acadêmico e educativo,
no pátio. No pátio há lugar para todos, com regras, organização e liberdade criativa para
mostrar as capacidades dinâmicas do corpo e a criatividade expressiva do espírito. Em
algum momento estamos todos ali, rodeados por uma paisagem de expressões pessoais
livres, criadoras, abertas, expansivas ou reprimidas, estudadas, temidas. O pátio é um
cenário onde cada qual se exprime como é, como se encontra, como vive. As biografias se
referem também a estas presenças:
“Gostava de organizar e dinamizar o esporte”737. “Apreciava muito uma
boa pescaria. Sabia repartir as horas de trabalho e de lazer”738. “Gostava
de futebol e muitas vezes atuava como juiz739. “Gostava muito de jogos

736 Cardeal de La Luzerna, citado em “Avisos, liçóes, sentenças”, p. 363.
737 Testemunho do Ir. Victor Rosseto a respeito do IRMÃO CIPRIANO (Lourenço Rech 1908-1963) BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 42
738 Testimonio do Irmão Félix Conte a respeito do IRMÃO NILO (João Ignácio Rech 1911-1988). IRMÃO NILO (João Ignácio Rech 1911-1988). BAIRROS, J. C., Acredite
quem quiser. Os increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 80.
739 Testemunho de Ari Paloschi, ex-aluno, a respeito do IRMÂO PAULO SÁLVIO (Leo Guilherme Rech) em BAIRROS, J.C. Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos
Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 124.
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de cartas como meio de criar bom ambiente e alegria”740. “Ajudava em
tudo o que fosse necessário, mesmo nos esportes, embora não fosse
esportista, mas um intelectual”741. “Nos acompanhavas nos passeios,
tomavas banho conosco no rio Fluviá, (parecia uma criança grande e
brincalhona; como gostava da água!)”742. “O entusiasmo pelo esporte
o levou a organizar voltas ciclistas pela região com alunos, formando
duas categorias”743. “Os Irmãos regentes necessitavam ter um caráter
firme e bondoso. Deviam ser vigilantes, amigos, pais, conselheiros e até
enfermeiros e relaxados para ter um grande complexo de salas, dormitórios, banhos e pimbolins”744. “O trabalho do regente era essencial:
prestar atenção à ordem e à disciplina dos jovens na hora do descanso
e do estudo, acompanhá-los em seus tempos de ócio e de convivência,
animar a celebração e a vivência da fé”745. “Me substituía com alegria, na
vigilância dos alunos internos”746. “Gostava de se mostrar alegre e expansivo. Era um companheiro com quem a gente se entusiasmava, esquecia as penas. Cada dia renovava suas energias para o dia seguinte.
Durante os recreios costumava ser muito engraçado, gostava de pregar
peças e aceitava ser vítima delas, eliminando assim as tensões”747.

O pátio é um dos lugares onde a presença do professor, do educador, passa aparentemente mais despercebida, mas onde sua ausência causa situações desagradáveis ou de
conflito que é possível evitar ou que, se acontecem, têm final bem diferente. A presença
discreta no pátio é quase uma ausência eficiente, por que não se faz notar, mas efetiva e
eficaz.
O pátio foi o espaço de realização de muitos Irmãos Maristas presentes no esporte, no
recreio, na conversa familiar e espontânea, nos braços quebrados, nos confrontos verbais,
nas conversas sérias e jocosas, na correção e no encontro amistoso. No pátio, o professor,
sem quadro negro e sem estrado, sem escaninhos, não renuncia à cátedra, só muda de
cenários e instrumentos.

740
741
742
743
744
745
746

Testimonio de Teodosio Sánchez en SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 44.
IRMÃO HERIBERTO JOSE (Salvador Flores Meyer 11-03-1972) México, D. F. en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 61.
IRMÃO CANDELAS ESTÉVANEZ, J., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 199.
IRMÃO MARTÍN FRANCO, J., em Provincia Marista América Central, Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003, T. 3, p. 178
SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 14.
SANTAMARÍA SAIZ, J. L., H. Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid, 2006, p. 14.
Testimonio del Irmão Flaviano acerca del IRMÃO PEDRO ALEIXIO (Frederico Rech 1906-1980). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 21
747 MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997, p. 87.
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“Mais mestre se sentia e o sentíamos fora da sala de aula. É que, na verdade, culmina a profissão de mestre quando consegue que a cátedra
vá com ele, dentro dele, sem ostentação de seu domínio. Quando quem
ensina não fala com texto na mão, nem fixa percurso metódico, mas fala
a partir do profundo dele mesmo, como texto vivo e dócil que se folheia
sem pressa, ao sabor das circunstâncias”748.

No pátio, seu ensino se torna testemunho. De Doutor ou Mestre, passa a ser a pessoa
que neste momento não mostra o que sabe, mas, sim, o que é. Não demonstra o que aprendeu, mas o que é. Não é mestre de ciência, mas de vida. Sua presença não é uma estátua,
um monumento, mas um ícone. Sua presença é a imagem viva que nos conta um ser e um
existir, uma história. Não é novela, mas biografia. Não é virtual, mas real. Educa mais
pelo que é do que pelo que diz. Sua presença é emissão de seu ser. Aí está. É ele! Esta é
uma pincelada das muitas que se poderia acrescentar a este quadro e foi tomada da vida
do Irmão Henry Benoni Fumeaux, também conhecido como Brother Henry. “O próprio
Irmão Henry se encarregou de organizar os jogos de beisbol fazendo ele mesmo, como
em Irapuato, de “cácher” e “picker” (pegador e atirador) para as duas equipes. Ele mesmo
confeccionou as pelotas e as raquetes”749.
Como estas, centenas de outras anedotas. O pátio está relacionado diretamente com o
jogo. O jogo é a pedagogia marista, a primeira prova da bondade de nosso sistema. Nele
vemos se os alunos são capazes de dominar o caráter, se são realmente leais, se sabem
trabalhar em equipe e até que ponto afinaram seus sentidos, robustecido os músculos e
adquirido dons de fortaleza e temperança750.

748 ROMERO LOZANO, A., O. c. p. 277.
749 IRMÃO VITALIANUS (Henri Benoni Fumeaux 03-08-1976). Morelia, Michoacán Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. III, p. 155.
750 AA. VV. Los maristas en México, Ed. Progreso 1977 1ª. Ed. T. 1, p. 43.
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19. O AMBIENTE CRIADO PELA PRESENÇA
19.1 BOM AMBIENTE E EFICIÊNCIA
As experiências de adesão, admiração e veneração que encontramos nas biografias
manifestam os resultados que a presença dos educadores maristas produziu em diversos
ambientes. Pela sua presença, pelo prestígio dos seus conhecimentos e caráter enérgico
de verdadeiro religioso, o bom espírito se fortificava na comunidade 751. Estas expressões
manifestam as consequências do primeiro encontro que suscita a presença do outro em
nossas vidas. “Era muito apreciado por aqueles que o abordavam e podiam avaliar-lhe a
cultura intelectual. O seu valor pessoal deu impulso ao Colégio, todos nos beneficiamos
da sua ilustração”752. O coroamento do encontro inicial teve expressões que nos indicam a
qualidade do processo relacional e as metas a que conduziu. Entre os indicadores que as
biografias oferecem, convém destacar alguns resultados que tiveram alguma incidência
em algumas das pessoas, em concreto, ou numa coletividade.
“Fez muito bem e não conquistou apenas a estima e o carinho, mas
amiúdo a admiração dos seus Irmãos, das crianças e das povoações”753.
“Tinha a estima mesmo daqueles que não simpatizavam muito com
ele”754. “Fazendo-se apreciar grandemente por seus alunos, pelas famílias e pelo clero paroquial”755. “O povo tinha por ele estima que chegava
à veneração”756. “Era muito querido por seus alunos e seus pais”757. “A
ação dos Irmãos foi tão manifesta e tão apreciada pelos pais dos alunos
que, no encerramento do ano letivo, o condecoraram com uma medalha
de ouro, como demonstração de admiração e gratidão”758. “Conquistou
a apreciação de seus professores e companheiros pela bondade do
caráter, docilidade e aplicação nos estudos”759. “Apesar da juventude
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IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 179.
IRMÃO ADORÁTOR, Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005, p. 197.
IRMÃO CAMILLE, (1822-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 8, p. 438.
IRMÃO COLOMBINI, (1846 -1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 9, p. 493.
IRMÃO ANTHELME, (1840-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 6, p. 328.
IRMÃO ANATOLIEN, (1835-1909) Bulletin de l’Institut, Grugliasco, 1909 T. 1, n. 5, p. 267.
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conquistou a simpatia de conhecidos e estranhos. Todos confiavam
nele e em muitas ocasiões lhe pediam conselho”760.

Um dos índices da presença dos educadores maristas entre seus alunos é o reconhecimento pessoal manifestado pelas pessoas que os conheceram por meio de títulos, medalhas, monumentos, placas e gestos oficiais.
“O então Presidente León Valencia concedeu-lhe a Medalha Cívica ´Camilo Torres´. Foi-lhe imposta pelo Ministro da Educação”761. “Ao lado da
estrada de ferro está o monumento ao Irmão Estanislau, o ´Padre das
Cabras´”762. “Impuseram-lhe a ´MEDALHA DE CIVISMO´”763.

Em numerosas cidades foram dedicadas ruas ou praças aos Irmãos, por ocasião de
25, 50 ou 100 anos de presença na localidade, como reconhecimento por sua presença na
cidade, educando durante longos períodos de tempo.
“A cidade de Santa Maria tem o carimbo marista impresso em seus monumentos, nos estabelecimentos educativos e em vias públicas. Chegados à Cidade-Cultura por volta de 1904, os Irmãos deixaram sinais de
sua presença durante quase um século na história cultural da cidade,
na geografia e na cidade-coração do Rio Grande do Sul. Na Praça Roque
Gonzáles há um monumento ao Fundador do Instituto, Marcelino José
Bento Champagnat, e ao Irmão Weibert, fundador da Província do Rio
Grande do Sul e Diretor do Colégio Santa Maria”764.

Em outros lugares é o nome concreto de algum dos Irmãos em particular ou da própria
Instituição que foi dado a centros educacionais ou a obras dedicadas às crianças e jovens.
“Os Irmãos Maristas são por demais conhecidos em Caçador. Podemos
citar escolas ou ruas que levam o nome de algum Irmão. Eis alguns
exemplos: Escola Municipal Irmão Venâncio José, Rua Irmão Tomás, Rua

760
761
762
763
764
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Irmão Guido Gabriel, Colégio Estadual Irmão Leo”765. Em Santa Maria,
além das escolas mantidas pelos Irmãos, temos escolas estaduais que
receberam do poder público os seguintes nomes: Irmão José Otão, Irmão Quintino, Irmão Estanislau, que são escolas municipais”766. “No
bairro Nossa Senhora de Lourdes, além daEscola Marcelino Champagnat, temos Escola Irmão Donato, (veterano e paciente porteiro do Colégio Santa Maria). No bairro Nossa Senhora de Lourdes, Irmão Robertão,
meticuloso preparador do famoso batalhão Flores da Cunha e eminente professor de Matemática e Química; no bairro Vila Formosa Escola,
Irmão Teodoro Videira, um mestre metódico de desenho geométrico; no
bairro Nossa Senhora de Lourdes, Irmão Leão, exímio professor de Química e chefe da banda ginasial e da Sede Campestredos Ex-Alunos Maristas; na Vila Maring, Irmão Cláudio Rhor, abnegado Diretor da Banda
Esperança e das Escolas da Cooperativade Consumo dos empregados
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul e das Escolas Turmeiras em Vila
Porto-Sol e, por último, Irmão Jacinto, na vila Porto-do-Sol, amigo das
crianças e extraordinário alfabetizador. Pela Lei Municipal nº 4.133, de
26.12. 1997767.

A intenção dos inspiradores e promotores da iniciativa de dar um nome de um Irmão
marista a uma artéria de trânsito, a uma rua ou praça de cidade, significa homenagem
pública que constitui expressiva recordação para os eventuais visitantes e para as futuras
gerações, dos exemplos e virtudes de uma figura humana que se dedicou à educação e à
defesa dos direitos da criança. Um monumento, nome de um centro educativo, nome de
uma rua... é uma bússola, um referente perene de fidelidade e de imitação e, portanto,
uma prolongação do exemplo do educador.
O resultado de tudo isso será um bom ambiente que a presença de bons educadores
origina no centro educativo. O Irmão Antônio Leal das Neves, em sua obra de investigação
sobre a presença marista, da qual já falamos em outro lugar, afirma: “aqui se encontra um
dos pontos chaves que explicam a forte vinculação dos alunos com a escola marista, vínculo que perdura para lá dos anos passados na escola”. O “ambiente educativo” é o melhor
recurso educativo das escolas maristas e procede como resultado da presença constante

765 Testimonio de Nílson Thomé acerca del IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1915-1972). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech.
Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 121.
766 IRMÃO OSCAR MOMBACH, (Irmão João Luiz Martini (Jacinto) 1904-1996), Gráfica Editora Pallotti Santa Maria RS, 1998 p. 23.
767 IRMÃO OSCAR MOMBACH, (Irmão João Luiz Martini (Jacinto) 1904-1996), Gráfica Editora Pallotti Santa Maria RS, 1998 p. 24.
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junto aos alunos768. E explica a expressão “ambiente educativo” que tem amplo alcance por
sua grande riqueza de significados. O ambiente educativo se cria com boa estruturação do
currículo que se partilha na escola mediante um projeto unificador de todos os elementos que integram o currículo. Esta primeira visão considera o conjunto das disciplinas
não como elementos separados entre si, mas formando um projeto comum que visa às
mesmas finalidades. O modo prático de concluí-lo supõe intercâmbio e diálogo entre os
docentes, abertura para um trabalho de conjunto e participação nos projetos comuns. Um
segundo elemento que contribui para a criação de bom ambiente são todas as atividades
extraescolares e extracurriculares que visam completar o currículo. Estas atividades oferecem ao educando diversas possibilidades no campo físico, cultural, religioso, social, etc.
O ambiente educativo não se prolonga em termos de conteúdos formais e organizados,
mas, prolongando-se além do espaço da sala de aula, permite que a educação chegue a
todos os rincões da vida.
“Passei toda a minha infância e adolescência em convívio direto, constante, e até diário com os Irmãos e o Colégio. Portanto, conheço um
pouco da história e guardo uma lembrança viva daquele tempo, pois
creio que foi a época mais feliz da minha adolescência”769.

O valor que se dá na escola marista a toda a área lúdica, ao esporte, ao pátio, com seu
caráter de convivência informal, é elemento integrante muito valioso deste bom ambiente
do qual estamos considerando. Para ele contribui a estrutura da escola, tanto os espaços
físicos – locais de recreio, de convivência, espaços amplos, autonomia dos ciclos escolares
– como as pessoas que animam todo o processo educativo. Os diferentes órgãos de gestão,
administração e animação da escola, coordenados pela equipe diretiva, asseguram a participação e a coordenação dos diferentes órgãos escolares, bem como dos pais e mães dos
alunos. O resultado final é uma comunidade escolar semelhante a uma grande família que
interatua no meio social que está situado no centro. Em definitiva, é a interação da presença marista no ambiente. A comunidade educativa abre espaço para si e assim se integra na
sociedade que sempre interfere na educação.

768 IRMÃO LEAL DAS NEVES JORGE, A., Percepção dos alunos das escolas maristas acerca da edificação pela presença, (Tesis de maestría), Lisboa 2005, p. 32.
769 Testimonio de Fernando L. Casagrande, ex-aluno, a respeito do IRMÃO PAULO SÁLVIO (Leo Guilhermo Rech 1915-1972). BAIRROS, J. C., Acredite quem quiser. Os
increíveis irmãos Rech. Evangraf, Porto Alegre 1998, p. 101.
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CAPÍTULo 20
20. CONCLUSÕES
Ao chegarmos ao final deste trabalho de investigação, posso enumerar algumas das
conclusões que foram se formando ao redigir cada um dos capítulos e das quais deixo
constância aqui. Algumas se referem às fontes consultadas; outras, à essência do ato educativo ou ao próprio sistema educativo praticado pelos maristas; outras estão em estreita
relação com o estilo educativo e o modo de atuar próprio do Instituto marista e de seus
membros.

20.1 VALOR DE UMAS PEQUENAS BIOGRAFIAS
Ao finalizar meu trabalho investigativo, devo confessar que foi monótono ler uma série
de biografias de pessoas cujas vidas se assemelham pelo tipo de dedicação, pela vida organizada com as mesmas regras e numa mesma instituição e pelo formato muito similar a
elas dado pelos biógrafos. A maioria das biografias tem uma estrutura interna organizada
pela cronologia da vida, à qual se acrescentam anedotas, avaliações ou testemunhos de
contemporâneos ou dos biógrafos e, em algumas, documentos gráficos que completam o
texto. Todas recolhem em seus capítulos interesses semelhantes. O espaço dedicado à vocação, à consagração religiosa e à educação não falta em nenhuma biografia e é essencial.
No meio destes indicadores se resume, na maioria das vezes, a peripécia existencial do
Educador Marista. Que contribuição podem dar estes documentos escritos ao estudo da
pedagogia praticada pelos maristas?
O que começou como uma leitura monótona de biografias transformou-se como uma
isca para minha investigação, quando tive entre as mãos os dados que ofereço no anexo.
Ao acabar meu trabalho, posso dizer que as biografias dos educadores maristas são documentos quase ainda não explorados como fontes de informação; posso concluir que as
biografias são muito úteis e valiosas pelos dados que encerram a respeito de diferentes
temas ligados à educação. Destes documentos seria possível extrair os princípios para
fundamentar um excelente sistema pedagógico. São documentos elaborados com simplicidade, mas com o desejo de recolher o melhor de cada pessoa e de cada situação. O trabalho do biógrafo consistiu em utilizar o essencial do que viveram os protagonistas, tudo o
que de importante encontrou na vida destas pessoas ou no que disseram ou escreveram
as pessoas que as conheceram. Trata-se então de documentos muito reduzidos, muito sintéticos, mas que refletem os fundamentos da vida desses educadores. As biografias fundamentalmente obedecem a um desejo de recolher algo do que foi vivido na história para
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dar-lhe continuidade. Algo “que passe à história” e, assim, livrá-lo de cair no esquecimento. Este é um primeiro interesse. Mas do ponto de vista pedagógico, as biografias também
recolhem ensinamentos instrutivos, muito úteis e práticos, reflexo da dedicação de toda a
vida de seus protagonistas à educação.
Neste sentido, creio poder afirmar que consegui uma coleção suficiente de luzes e matizes, de traços e características, à base de pequenas contribuições pessoais semelhantes
a pequenas peças, ou pinceladas diversas em traços e intensidade, como para espelhar o
quadro ideal do educador marista que se tornou presente no campo educativo. Partindo
do princípio de que a seleção de traços se centraria no que se destacasse como eficiente do
ato educativo, aparece um quadro carregado de cores enquadrado na vida real e bastante
harmônico em seu conjunto, como para que o quadro ou mosaico final pudesse descrever o perfil ideal de como o educador marista se apresentou ante seus educandos e ante
a sociedade. O fato de que o mosaico final esteja recarregado de traços de exemplaridade não foi fruto da intencionalidade do redator, mas do que apresentaram os materiais
procedentes das fontes. Se tivesse consultado outras fontes seguramente teria encontrado
outro material que teria afetado o conjunto cromático que eu montei. Mas este trabalho foi
excluído desde o início da investigação. O perfil pode parecer laudatório, mas não se afasta
do que na realidade foi a história educativa do Instituto marista, que segue sendo proposta à sociedade e por ela aceita como mediação valiosa para conseguir os fins educativos.

20.2 O REFLEXO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL.
Uma segunda conclusão que tiro do que consegui consultando estes documentos escritos, que chamei histórias de vida ou biografias, é que entre as riquezas que encerram está
o fato de mostrarem o estilo educativo do Instituto Marista de forma prática, aplicada no
dia a dia. Através deles, pode-se ver a descrição do modo de ser e de fazer dos maristas
e o modo concreto de estarem presentes na educação. Quando alguém permanece fiel a
um modo de ser e de agir, sobretudo quando é objeto de contestação ou de oposição, surge espontânea a pergunta: por que assim agem? E a resposta que se pode deduzir destas
biografias é que a presença do educador marista é motivada e justificada pelas convicções que dão sentido à vida dos biografados, que se assentam nos princípios que definem
a identidade institucional. Eles são educadores-religiosos. Esta é a melodia de fundo de
toda a obra hagiográfica que tive entre as mãos.
As referências que nas biografias se fazem à pedagogia que guiou sua atividade educativa são eminentemente práticas. Não há descrição de teorias educativas ou pedagógicas; apenas algumas alusões a autores (Dupanloup) ou a personalidades que têm alguma
246

CONCLUSÕES

CAP

autoridade no campo educativo. Esta característica é muito interessante, pois confirma
que a fundamentação pedagógica marista não é de escola ou corrente pedagógica própria,
mas que parte de princípios universais de educação guiados pelo senso comum, e sobre
eles se constrói uma práxis. Há uma orientação de fundo inspirada por Champagnat, que
confere identidade à pedagogia marista. E essa orientação é a que fundamenta a atuação
dos biografados.
A história da pedagogia marista mostra que a experiência adquirida e a abertura às
inovações da pedagogia, da psicologia, do avanço da ciência e dos novos métodos da Didática ou da organização escolar, são assumidos como parte do sistema, à medida que valem
dentro do mesmo e o enriquecem. Mas o fundo desta adaptação contínua é a convicção de
que a pedagogia está a serviço de fins transcendentais pelos quais vale a pena dar a vida.
Por isso a vida do educador marista é vida consagrada a Deus e vivida em comunidade, a
serviço do próximo.
A fidelidade aos princípios de identidade institucional está fortemente vinculada à formação de base que recebem os educadores maristas por parte da Instituição. Isto significa que podemos afirmar que são formados com padrões similares que procedem de uma
mesma fonte e garantem a unidade da missão educativa marista. Graças a esta tela de fundo, as biografias são radiografias que mostram a armação de fundo sobre a qual se apoia
todo o sistema. O educador recebe da família, da Igreja e da sociedade um encargo que
corresponde à responsabilidade de levar o educando a seu fim último. A resposta a esse
encargo vem descrita nos documentos nos quais se definem as finalidades da educação e
seus traços de identidade. Aqui encontra resposta a inquietude que me levou a investigar
por que é importante para o sistema pedagógico marista a pedagogia que exige presença
do educador como um dos elementos fundamentais do ato educativo. Minha curiosidade
despertou quando comprovei que a pedagogia da presença estava presente em todos os
documentos que proclamam a identidade dos centros educativos maristas.
E depois deste estudo concluo que não pode ser por menos. Este é seu lugar. O primeiro
parâmetro da educação é constituído por um sistema de finalidades e o tipo de homem
que se pretende conseguir. A melhor resposta que os maristas podem hoje dar à Igreja e
à sociedade é sua própria hagiografia. O fato de uma instituição poder contar com uma
coleção de biografias de alguns de seus membros que terminaram a vida traçando um caminho educativo é um indicador da importância que se deu à presença destes educadores
como parte da história que todos construíram.
Os resultados da educação marista precisam ser referendados, começando pelo tipo de
homem que foi cada um dos próprios educadores protagonistas da obra realizada. Talvez
as biografias tenham pretendido sublinhar mais este aspecto do que a eficiência didática
dos meios que usaram ou da metodologia que aplicaram. Portanto, podemos deduzir que
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as biografias nos mostram a apreciação que os biógrafos fizeram de suas vidas, como humanos dedicados ao serviço da educação; como humanos que se apegaram a uma concepção do homem e do mundo que guiou sua vida e deu-lhes sentido para vivê-la como educadores. As biografias mostram muitos traços da vivência da antropologia cristã que guiou
a vida destes educadores e as consequências educativas que derivaram desta concepção.
Ao analisar a história de vida de educadores maristas pudemos comprovar como numerosas personalidades de educadores foram extraordinariamente eficientes no campo
da educação, destacando-se não por talentos ou formação erudita, mas pela vida que levaram permanecendo muitos dias e muitas horas da vida, alguns a vida toda, ao lado dos
alunos em total doação. Destacam-se excepcionais exemplos pessoais nos quais a presença foi meta trabalhada e conquistada por muitos Irmãos maristas ao longo de sua vida de
educadores.

20.3 A PRESENÇA DO EDUCADOR, ELEMENTO CHAVE DO SISTEMA EDUCATIVO
MARISTA.
Em terceiro lugar destas biografias, se verifica que a presença do educador é um elemento fundamental do sistema educativo. O processo educativo implica uma ação orientadora e esta não seria possível numa situação de ausência. Só quando o educador tem
uma presença ativa em relação aos educandos para verificar seus possíveis erros, para
cultivar suas virtudes, para partilhar de seus êxitos e, o que é mais importante, para oferecer-lhe um espelho claro de comportamento, a educação cumpre seu objetivo essencial.
O sistema educativo que os Irmãos Maristas aplicaram ao longo de sua história de quase
200 anos (1817- 2007) sempre manteve, como elemento indispensável de sua estrutura, a
presença do educador diante dos educandos.
“A opção de fundo da pedagogia marista não se estabelece sobre o aluno como centro
(paidocentrismo), mas sobre o educador”. No sistema educativo marista é o educador que
assume a utopia da educação. E por isso a “pedagogia da presença”, como distintivo da pedagogia marista, nós a encontramos como parte da enumeração e descrição dos princípios
identificadores da educação marista. A presença como elemento integrante do ato educativo é um dos ingredientes indispensáveis que forjam a identidade do modo de ser e fazer
dos educadores maristas. E, por outro lado, nas biografias estudadas se vê claramente que
este princípio foi assumido pelos educadores maristas como característica de seu modo
de ser e de viver. Os protagonistas das biografias manifestam esta importância mediante
o compromisso de dedicar a vida inteira ao serviço da educação e ao compromisso de não
faltar um só dia na aula.
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20.4 PRESENÇA, MAIS DO QUE CONTROLE E VIGILÂNCIA.
Em quarto lugar, a presença praticada pelos educadores maristas mostra eficiência
para lá do controle e da vigilância, evidenciando que tem incidência fundamental nos dinamismos mais profundos do ato educativo ao iniciar o encontro interpessoal e ao ser
indispensável para que este ato chegue à plenitude.
A presença marista foi entendida, com muita frequência, como interpretação do que
os sentidos captam, especialmente a visão. Se vemos o educador, há presença; se não o
vemos, não existe presença. Este modo de falar relaciona a presença sobretudo com a dimensão sensível aos sentidos. Esta interpretação tem sentido reducionista e não engloba
todos os processos educativos que suscitam a presença. Outra maneira de falar é referir-se à presença relacionando-a com os efeitos que se atribuem à vigilância e ao controle.
Corre-se o perigo de relacionar a presença educativa com a presença policial, repressiva, e
não ter em conta outros dinamismos muito ricos que também é preciso atribuir à presença e não efeito direto da vigilância e do controle.
A pedagogia da presença não se limita à vigilância mas implica o bom exemplo e a criação de condições para que o educando não tenha ocasião de desviar seu comportamento.
A vigilância não pretende apenas assegurar a ordem e conseguir que os alunos realizem
as tarefas escolares. Trata-se de prevenir o contágio do vício e manter a inocência dos meninos. A aula onde reina judiciosa disciplina se converte, para os alunos, em escola de virtude e meio de santificação. Em caso contrário, é ocasião de depravação e causa de ruína
e perdição. A presença do educador tem também uma dimensão preventiva muito importante, caracterizada pela vontade de estar entre os jovens, partilhando sua vida, olhando
com simpatia o mundo em que vivem, atentos a suas verdadeiras exigências e valores.
Esta maneira de tornar patente a presença do educador cria ambiente positivo tecido
de relações pessoais, vivificado pela presença amorosa e solidária, animadora e promotora de atividades dos educadores e do protagonismo dos mesmos jovens.
Nas biografias não se usa a expressão “pedagogia preventiva”, mas considero que não
faltam elementos que permitem considerá-la como parte do trabalho educativo concomitante com a presença do educador.
Esta consideração se deduz da importância da prevenção e da presença do professor
junto dos alunos “a maior parte do tempo possível”. Manter os alunos sempre ocupados,
a recusa de castigos corporais, a vigilância contínua são critérios educativos que os maristas herdaram da pedagogia do Padre Champagnat. Para ele, a necessidade da pedagogia
preventiva tinha fundamentação teocêntrica. O amor a Deus é o motivo central que deve
levar o mestre a evitar o pecado e a estar perto do aluno para impedir que ele peque. A
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pedagogia preventiva deste modo se encontra intimamente relacionada à mesma fonte
motivacional da fundação do Instituto.

20.5 O CLIMA EDUCATIVO: ESPÍRITO DE FAMÍLIA E AMOR AO EDUCANDO.
Outra consequência que deriva da análise das biografias é a comprovação de que a simplicidade de vida dos biografados aparece como uma das características e tem forte incidência no modo como se percebe sua presença e sua maneira de educar. A simplicidade de
vida dos biografados suscita transparência de relações amistosas e familiares que se manifestam no ambiente de proximidade e familiaridade no qual se desenvolve o ato educativo. A presença do Irmão marista tem suas raízes na simplicidade da pessoa do educador
e sua manifestação ativa se percebe no modo como que exerce a autoridade, nas relações
pessoais sinceras e familiares e no espírito de família que esta atitude gera ao redor de si.
O contato direto e duradouro entre o mestre e o aluno permite comunicação permanente,
enriquecedora e sincera, encurta distâncias, reforça o respeito e o espaço mútuo.
A presença marista não coloca o mestre em igualdade total com o aluno. Mas assume a
responsabilidade de orientar e acompanhar o educando em direção a uma meta determinada. O processo educativo é afetado pela relação entre o educador e o educando, o educador como companheiro de caminho, como alguém que já percorreu parte do recorrido
e tem experiência. Portanto, uma consequência derivada do próprio sistema educativo
aplicado pelos maristas, que mantém como elemento importante a presença do educador,
é o modo de exercer a autoridade e o ambiente educativo que deriva deste exercício.
O acompanhamento vem revestido de autoridade. O educador se caracteriza por ter
um saber que lhe confere autoridade ante seus alunos. Em educação, autoridade e liberdade são conceitos de importância central: não são excludentes, mas se requerem mutuamente. A autoridade, na relação educativa, baseia-se na confiança e na fé depositadas no
educador, ao qual se reconhece saber e, ainda melhor, ser, o que significa que o educando
reconhece a superioridade do educador e aceita sua influência, excluindo qualquer submissão incondicional e qualquer ação que exija uso de força.
Os conselhos e opiniões do educador, expressões próprias da autoridade, constituem
ajuda no crescimento dos educandos para que estes se liberem das ataduras que os impedem de chegar à liberdade. Isto significa que a autoridade do educador torna possível a
liberdade do educando. Isto se consegue quando o educador se põe a serviço do educando
para ajudá-lo a que consiga ser responsável pelo seu próprio desenvolvimento pessoal.
Na maneira de exercer a autoridade está implícito que o educador tenha de fazer algumas ações coercitivas - refrear, impedir, conter - e algumas ações coativas: obrigar, forçar,
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impor - próprias de quem tem um poder ou encargo. O exercício da autoridade como potestade no processo educativo vai diminuindo paulatinamente à medida que o educando
desenvolve sua responsabilidade; pelo contrário, por parte do educador tem mais incidência, pouco a pouco, a autoridade moral.
Como efeito derivado da simplicidade e do espírito de família que a presença do educador inspira na obra educativa é preciso entender o modo de exercer a autoridade. Frequentemente, quando nos referimos à autoridade do professor, na realidade se fala de disciplina. Um professor se considera como autoridade quando em sua relação com os alunos não
se produzem alvoroços nem alterações na ordem. A ideia fundamental que o conceito de
disciplina encerra é a ordem, ideia cuja aplicação corresponde a um ato de potestade. Autoridade e disciplina são dois conceitos distintos embora relacionados. Esta relação entre
autoridade e disciplina faz com que muitas vezes os dois termos se confundam.
A missão do educador em sua tarefa educativa é dupla; por uma parte, transmitir uns
conceitos a seus alunos e, por outra, conseguir que os alunos aprendam. Essa dupla missão faz com que se encontrem combinadas na pessoa do educador as funções de autoridade e poder. Para que os alunos possam compreender é imprescindível que o educador
ordene a convivência na sala de aula, isto é, o educador tem de conseguir manter a disciplina. É necessária ordem que não seja arbitrária e que esteja de acordo com o grau de
maturidade dos alunos. Mas a disciplina nunca deve ter a primazia na educação, visto que
não é um fim, mas meio que permite ao educador desempenhar sua tarefa educativa.
A disciplina deve ser entendida como sistema que ordena os direitos e deveres de cada
um dos participantes da relação educativa. A razão última da disciplina é impedir condutas negativas em defesa da liberdade de cada aluno. O educador, ao refrear ou impedir
uma conduta prejudicial à convivência, leva a cabo uma função de governo na sala.
Elemento chave para conseguir a convivência adequada na sala de aula e, em consequência, um clima de aprendizagem tranquilo e eficaz, é oferecer conteúdos escolares que
despertem o interesse do aluno e que o professor tenha qualidades de líder na aula. Uma
liderança adequada que proporcione esse clima é determinada pela personalidade do professor e por seu estilo de gestão. A personalidade do bom líder vem revestida de autoridade, além de ser coerente, imparcial e bom juiz das pessoas e das situações. Por isso a
presença dos educadores maristas que estudamos resplandece com brilho particular pelo
saber fazer marista, que nos centros educativos consegue ambiente de confiança, amizade
e família, no qual é aceito o exercício da autoridade.
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20.6 A RELAÇÃO PESSOAL NO SISTEMA EDUCATIVO MARISTA.
As biografias estudadas destacam uma das características da presença do educador
marista que mais influenciou a educação dos alunos e jovens: as relações que conseguiram consolidar ao redor de si. Ser amado, apreciado, valorizado como educador é um dos
frutos mais formosos da vida do educador marista, como companheiro de estrada com o
qual se caminha a gosto, cultivando a amizade e a confiança. As biografias nos mostram
que, para estabelecer os fundamentos de uma ação educativa consistente, o Irmão marista
opta por manter atitudes e relações permanentes e sistemáticas com os educandos. A continuidade das relações inicia e desenvolve no educando processos de crescimento pessoal,
mediante ação educativa de grande alcance que requer que os alunos permaneçam muito
tempo na escola em contato com os formadores. A presença do educador é indispensável
para chegar a ser uma ação sistemática que acompanhe o aluno em todos os momentos
do processo educativo. Os protagonistas das biografias foram fiéis seguidores da convicção de Champagnat, que propunha a seus jovens professores que para educar é preciso
“estar”. Esta exigência nem sempre é aceita por muitos educadores. Parece-lhes como se
fossem enfrentar uma dura subida o estar com as crianças e jovens, sobretudo se este estar
é gratuito.
Fazer-se presente não é levar um título ou uma profissão, mas viver um ideal e fazê-lo de coração, exercer a tarefa inflamada por um ideal e movido pela paixão de servir o
próximo. A presença não é fruto de uma ciência teórica da educação que alguém possa
ter, sem por isso ser educador, mas de uma arte feita de intuição, olfato, tato, saber olhar
e processos individuais que podem encontrar-se em educadores natos sem que tenham a
ciência teórica. Por isso a qualidade da presença se capta com facilidade e logo tem etiqueta. O conceito de dedicação como “apóstolo” se contrapõe ao de “funcionário” que cumpre
ou de “mercenário” que é assalariado.
O amor se traduz em dedicação do educador como pessoa totalmente entregue ao bem
de seus educandos, estando com eles, disposto a afrontar sacrifícios e fadigas para cumprir sua missão. Isto requer estar verdadeiramente à disposição dos jovens, profunda concordância de sentimento e capacidade de diálogo. O educador autêntico, pois, participa na
vida dos jovens, se interessa por seus problemas, procura entender como eles veem as
coisas, participa em suas atividades esportivas e culturais, em suas conversas. Como amigo maduro e responsável, oferece caminhos e metas de bem, está pronto a intervir para resolver problemas, indicar critérios e corrigir, com prudência e firmeza amável, avaliações
e comportamentos censuráveis. Em tal clima de “presença pedagógica” o educador não é
visto como ‘superior’, mas como ‘pai, irmão e amigo’.
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Nesta perspectiva, são muito importantes as relações pessoais. Nas biografias se fala
muito de família e espírito de família para definir o trato entre educadores e educandos.
A larga experiência desses homens tinha-os levado à convicção de que sem o espírito de
família é impossível demonstrar amor, e que sem tal demonstração não pode surgir a confiança, condição imprescindível para o bom resultado da educação. O quadro de objetivos,
os programas e as orientações metodológicas só adquirem concretude e eficácia se levam
o carimbo de “espírito de família transparente”, ou seja, se se vive em ambientes serenos,
cheios de alegria e estimulantes.
A presença do educador como início da relação educativa marista manterá a proximidade da amizade e a distância da autoridade. O sistema educativo marista harmoniza estes
dois extremos comunicando simplicidade à autoridade e estabelecendo uma relação familiar entre as distâncias. É este equilíbrio que mantém uma presença atrativa e estimulante.

20.7 ECOS POSITIVOS DA EFICIÊNCIA DA PRESENÇA.
E, finalmente, quero que constem alguns ecos positivos da eficiência da presença que
se entreveem nas histórias de vida analisadas.
Um mesmo quadro desperta no espectador diversos tipos de reação. O quadro continua em seu lugar tal qual se encontrava antes que se começasse a visita ao museu ou à sala
de exposições. Mas os que o contemplam levam consigo os efeitos da impressão que lhes
causou. A presença da pessoa é como um ícone. Como um quadro que desperta várias
reações, sentimentos, avaliações, sem que sua pessoa se veja afetada e mudada. É o que
acontece com a pessoa do educador. O fato de estar presente suscita dinamismos sem que,
muitas vezes, seja consciente dos efeitos que está provocando em seus educandos ou de
quando se produzem as reações, sobretudo aquelas mais profundas que afetam a vontade
da pessoa. Isto significa que a eficiência da presença é fruto do que é o quadro ou do que é
o professor, e não uma técnica que posso usar ao meu capricho.
Por detrás de algumas expressões que consideramos nas biografias, podem-se descobrir atitudes, comportamentos, opções e decisões que o educando tomou a partir da influência que nele teve a presença do educador.
Num centro educativo há uma presença difusa dos educadores, mas efetiva, que se percebe no ambiente. Um bom ambiente é fruto dos dinamismos desencadeados pela presença de um ou de muitos educadores ao mesmo tempo, da mesma forma que existe um
mal-estar geral em todo o corpo quando um osso se desloca. Esee bom efeito geral pode ser
denominado “bom ambiente educativo”.
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A presença do educador traz um caudal de qualidades pessoais que incidem na atividade diária da aula ou do pátio: a retidão, a firmeza de caráter, a delicadeza, o interesse pelas
coisas, a precisão, a eficiência. A presença de um educador marista, apoiada por um bom
método educativo e didático, traz ordem, disciplina, trabalho, constância, limpeza, pontualidade, ordem mental, crítica, sistematização, claridade, segurança na solução de problemas ou dos conflitos. Destes dinamismos procederão os hábitos que se irão adquirindo
com a práxis. Por isso será propícia para suscitar efeitos apetecíveis quando o educador
se apresenta com boa preparação pessoal no que se refere a suas competências e responsabilidades. Essa preparação tem seus efeitos quando se exercita na preparação prévia
antes de entrar na aula, sabendo como vai explicar os exercícios, os materiais que serão
necessários, etc. Podemos dizer que esses são efeitos da presença pedagógica do educador.
Os efeitos dessa presença na pedagogia se fazem notar mais quando o educador está
ausente. Quando um educador não está em seu lugar, tem-se a necessidade de supri-lo por
outro. É um indicador de responsabilidade pedagógica e educativa não permitir vazios
de presença. Se alguém não pode comparecer numa sala, no pátio ou em outro lugar, por
qualquer razão, mostra responsabilidade se pede a outra pessoa que o substitua ou avisa
desta novidade a alguém que possa remediar.
Mas, ao mesmo tempo, está reconhecendo a importância de sua presença nesse lugar,
nesse momento. Por isso se apreciam certas afirmações contidas nas biografias como afirmação da eficiência educativa da presença do educador: os educandos tomavam posição
firme quando o educador aparecia ou “impunha sua presença”. Nesse sentido a presença suscita ordem e atenção, indispensáveis para proceder com método e eficiência, bem
como tranquilidade, harmonia, segurança para fazer as coisas, serenidade e, em definitiva, bom ambiente. Muitas vezes, os educandos, se não está presente o educador, decidem
ir buscá-lo para que os ajude. Reclamam a presença que orienta, apoia, acompanha, resolve, propõe soluções.
A presença do educador se reconhece entre os educandos como meio eficiente de progresso, de estímulo a vontades indolentes, de esforço sistemático, de trabalho sério, de
projetos estimulantes. Nos testemunhos das biografias, lê-se que alguns educandos recordam seus educadores porque eram sérios nos trabalhos, exigentes, duros. Em contraposição, aparece a figura agradável, estimulante, pacífica, conciliadora, alegre, que é o
ingrediente desejado para conseguir um ambiente propício.
Bom número de efeitos da presença do educador faz referência às relações interpessoais que sua presença fomenta. A presença suscita confiança, intimidade, franqueza, ou
também seus contrários. A confiança é a expressão de um ambiente favorável às relações
interpessoais.
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As pessoas que vivem num ambiente de confiança e amizade, de empatia e franqueza,
honestidade, retidão, transparência, interiorização, justiça, equidade, respeito, afeto, etc.,
participam de processos de enriquecimento mútuo pelos intercâmbios que se originam.
Neste ambiente se suscita entusiasmo, trato fácil, receptividade, acolhida, ajuda e apoio. E
quando a confiança cresce, a liderança da presença pode ser estimulante para conquistar
as mais árduas metas.
A presença faz parte do ato educativo que incide nos sentimentos e nas vivências agradáveis que levam a partilhar o melhor da interioridade das pessoas e inclusive até chegar
às confidências. Estas presenças suscitam ambientes propícios para o crescimento interior das pessoas. A boa recordação dos anos vividos nestes ambientes é um indicador da
satisfação pelas metas conquistadas. Sem dúvida, um dos méritos destes resultados deve
ser atribuído à presença longa e constante dos educadores.
A presença dos educadores é eficiente para educar, embora nem todas as presenças
eduquem e nem eduquem na mesma consistência. A presença do educador marista que
faz da educação uma comunicação de vida é fecundação contínua do espírito do aluno.
Dado que o propósito da educação é eminentemente construtivo, produz grande entusiasmo. É enormemente estimulante comprovar que o estudo da presença do educador
marista na educação é positivo e eficiente, a tal ponto que se pode afirmar que uma das
garantias do sistema educativo marista é a inclusão da presença do educador como um
dos componentes fundamentais.
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Anexo 1
21. CARACTERÍSTICAS DO
MÉTODO E FONTES UTILIZADAS

Este livro teve sua origem numa tese apresentada e defendida pelo autor na Universidade Marista, Campus da cidade do México, para obter o grau de Mestre em Educação.
O livro que o leitor está manuseando mantém estrutura interna concordante com as exigências do método científico utilizado para a elaboração da tese. Dar-lhe formato de livro
de divulgação seria privá-lo de justificativa importante se não lhe fosse acrescentada uma
análise crítica das fontes e da metodologia utilizadas. Em atenção aos que se interessam
pelo aspecto mais técnico da investigação, acrescento este capítulo, que é parte dos ANEXOS. Neles poderemos encontrar alguns critérios que justificam o método seguido e a
natureza das fontes com as quais trabalhamos.
Para fazer este trabalho utilizei 220 biografias de Irmãos Maristas. Elas se encontram
no fundo hagiográfico do Instituto Marista nos arquivos da Casa Geral, em Roma770. Desde o início do Instituto Marista, em 1817 até 1º de janeiro de 2007, pertenceram ao Instituto
37. 463 Irmãos. Pude constatar que foram escritas mais de 2.000 biografias, em diversos
idiomas.
As biografias foram elaboradas por diversos autores, na maioria das vezes distintos
para cada biografia. A extensão dos escritos é muito diferente, em vários aspetos. Há biografias que fazem parte de uma coleção que segue pautas de confecção e apresentação
similares; em contrapartida, outras estão confeccionadas de forma muito simples e sem
referência de padrão. Quanto ao conteúdo apresentam também grande variedade, desde
as que não passam de notícias e homenagem necrológica, até as que fundamentam com
bons argumentos os diversos conceitos que desenvolvem. Quanto ao estilo redacional ou
à estrutura adotada, há também muita variedade. Outra das variantes dos escritos é a
língua em que foram redigidos. A maioria foi escrita num dos quatro idiomas oficiais do
Instituto: francês, espanhol, inglês e português. Os países onde viveram e morreram os
protagonistas coincidem com as fronteiras da presença geográfica dos maristas nos cinco
continentes.

770 As biografias dos Irmãos das Províncias nem todas chegam a Roma ou quando lá chegam estão em revistas provinciais. Assim não pude utilizar grande parte
das biografias da antiga Província de Santa Catarina, escrita por Agostinho Badin, as de todos os Irmãos da Província de São Paulo, escritas pelo Irmão Cláudio
Girardi, algumas da Província de Santa Maria, escritas pelo Irmão Casarotto, etc., que conheci despois de realizada a pesquisa.
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1.

Avaliação crítica das fontes.

Que valor podemos dar aos dados incluídos nas biografias? É preciso, em primeiro
lugar, notar que as biografias são editadas pelas autoridades do Instituto, através das coleções oficiais das províncias ou através do Bulletin de l´Institut, órgão oficial do Instituto.
As contribuições tão curtas podem parecer parciais, mas, ao mesmo tempo, ao serem tão
sintéticas, selecionam o mais significativo da vida e da personalidade do protagonista. Na
maioria dos casos se aprecia no autor a referência a um “modelo” ou padrão que se identifica com a proposta ideal de formação recebida ou a idealização do educador marista como
religioso e educador.
O controle social dos próprios testemunhos destas existências pesa muito fortemente
sobre o redator de tais biografias.
“É toda uma história feita com a contribuição de muitas pessoas: a sociedade que nos acolhe, as famílias que nos confiam os filhos, os professores que desde os anos 50 vêm se incorporando à pastoral educativa,
os empregados e colaboradores que em todos os níveis descobriram a
profissão como uma vocação essencial: colaborar na construção do homem novo sonhado à imagem de Deus”771.

Em conjunto, os escritos tendem a ser muito elogiosos e a espelhar o modelo de pessoa que procura seguir idealmente a Instituição. Se considerarmos todas estas biografias
como um quadro pictórico que reproduz o marista ideal, vivido pela Instituição, cada uma
destas vidas traz traços e tons próprios que em conjunto conferem à obra pictórica um colorido de conjunto, com matizes peculiares. Com todas estas observações, nada podemos
fazer além de recorrer a uma seleção e síntese das pinceladas mais características que
cada vida foi deixando no quadro institucional e em concreto no campo educativo.

21.1 O método: limitações e perspectivas.
Os tipos de fontes utilizados nesta pesquisa têm um carácter documental. Para
descrever esses documentos poderiam ser empregados diferentes termos como
biografias, autobiografias, depoimentos, histórias, obituários, documentos humanos, his-

771 Testemunho do Irmão Néstor Quiceno Escobar, Provincial, na introdução da obra do Irmão REVELO UNIGARRO, e. Precederam-nos na fé, Bogotá.
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tórias de vida, etc. Talvez a terminologia que melhor se encaixe seja "biografia" ou
"história de vida". Entre os vários documentos em que se pode encontrar prova do
exercício da pedagogia marista escolhi as biografias dos Irmãos maristas ou sobre
os Irmãos maristas, dos quais se avaliam a vida e a pedagogia.
Do ponto de vista teórico, é possível entender e explicar por meio da biografia dos educadores a importância que teve a presença do educador entre seus alunos, a fim de dar à
pedagogia algumas características específicas. Por essa razão, o uso de documentos produzidos por sujeitos que conheceram os biografados ou foram protagonistas de processos
pedagógicos não apenas está justificado como evitá-lo seria suprimir ou negar uma parte
importante da análise em questão.

A questão teórica consiste, portanto, em descrever como eles viviam ou experimentavam sua presença no campo da educação, ou ainda, como os autores dessas
biografias interpretaram a presença do autobiografiado nesse campo.

2.	Possibilidades e limitações das fontes e o método.
Nas biografias vamos encontrar grande variedade de contribuições que são o testemunho, as afirmações ou as avaliações pessoais de quem escreve o texto; o testemunho
de Irmãos que conheceram o biografado, recolhido pelo autor do texto; avaliações ou testemunhos dos Irmãos de comunidade com os quais vive e partilha a vida ou com quem
se relaciona o biografado ou o próprio biógrafo; Irmãos companheiros de trabalho, de
projetos e realizações, de peripécias e anedotas; Irmãos que ocupam cargos diretivos e
de responsabilidade; autoridades religiosas, acadêmicas, civis, militares que têm contato
com os protagonistas, sobretudo os alunos, antigos alunos, famílias, trabalhadores e colaboradores dos biografados.
Em muitas biografias aparecem omissões. O porquê e o como atua uma pessoa no campo educativo interessa mais do que faz. A análise de juízos, valores, explicações, justificativas, propósitos têm grande valor para reconhecer a qualidade da pedagogia e nos dá
pistas para compreender a realidade e a estrutura pedagógica das épocas passadas. Com
estes traços pedagógicos se pode reconstruir a pedagogia de uma época.
O propósito é extrair de cada biografia o que é comum a esta diversidade de integrantes
do coletivo “educadores maristas”. As biografias dos protagonistas são coincidentes ou ao
menos paralelas por todos pertencerem a uma mesma instituição educativa que manteve
uma identidade institucional legal e vivencial. Os protagonistas das biografias são pessoas
que vivem em condições materiais e econômicas similares, com um padrão de formação
definido, aplicado e controlado institucionalmente, e compartem estilo de vida em comuAMEstaún
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nidade similar e por isso formam um conjunto com características similares. Como grupo,
os biografados se convertem assim em um “tipo ideal”,“o educador marista”, através do
qual se entende a presença do educador marista. A universalização dos dados retomados
de histórias procedentes de diversas línguas, idades, nacionalidades, inclusive culturas,
permitirá falar do educador marista como grupo de identidade burilada numa formação
comum, uma opção de consagração pautada pelas Constituições, um campo de presença
social homogêneo ou muito semelhante, definidos pela educação da infância e juventude,
uma opção de vida de comunidade e opção de vida consagrada a Deus.
Nas biografias podem-se cotejar as diferentes histórias, observando como decorreram
os acontecimentos a partir de diferentes expectativas da educação. Como foi possível que
tão variado conjunto de pessoas tenha sido capaz de encontrar e manter, ao longo da história, no tamanho do mundo e no fundo da cultura, um estilo educativo em que a presença
do educador, no campo da educação, tenha tido um peso tão preponderante na ação educativa e na consciência coletiva, como educadores?
A variedade de dados, línguas, idades, nacionalidades, inclusive culturas da amostra,
em relação com as testemunhas que oferecem seu testemunho, é garantia do alcance que
teve a presença do educador marista no campo educativo. A presença se exerceu como
espetáculo do qual muitos foram espectadores e, portanto, testemunhas. O objetivo desta
pesquisa é extrair de tal variedade de personalidades os traços comuns que manifestam
o modo peculiar de viver e exercer a presença dos educadores no campo da educação de
crianças e jovens. A coincidência nas avaliações é forma de verificar o substrato antropológico comum que guia as narrações.
A respeito da veracidade dos relatos, é possível que os biógrafos não se aproximem da
realidade do acontecido. Este risco aumenta quando os autores não são especializados na
redação de biografias. As descrições nunca substituem a realidade, mas fornecem uma
versão da educação vivida. De qualquer modo é difícil exprimir certos temores, os acontecimentos vitais e sobretudo os mais dolorosos, se são narrados com dificuldade. No entanto toda a tendência que todos os indivíduos têm de falsear a realidade é contrabalanceada
a partir do ponto de vista metodológico com o “princípio de Thomas”, isto é: “quando os
fatos são considerados reais, são reais em suas consequências”772.
Outra dificuldade que vamos encontrar consiste em traduzir de forma teórica a experiência educativa. Há problemas neste particular, pois existem biografias que demonstram
descrições parciais da realidade, e nelas se trata de dar significado educativo à experiência

772 http://books.google.com/books?vid=ISBN9682004217&id=bahK65YUG2QC&pg=PA16&lpg=PA16&ots=P08_c-QK9A&dq=Principio+de+Thomas&hl=es&sig=X5L
W1eh_r4KcpTzSNFMLEuDfPkk#PPA243,M1
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de uma vida dedicada à educação. Em defesa deste inconveniente é preciso considerar que
a memória pessoal está conectada à estrutura social, pois a interpretação da vida dos educadores deriva das práticas sociais adotadas. Por outro lado, os dados que as biografias
trazem proporcionam facilmente conexões com construções analíticas precisas e teorias
estruturadas. O fato de muitos conceitos pedagógicos (como responsabilidade, presença,
mudança cultural) funcionarem em pessoa concreta permitirá encontrar as regularidades que se dão nestas histórias e que nos fornecem outras perspectivas sobre educação e
pedagogia.
Nos relatos biográficos e autobiográficos, existe a distância entre o momento em que
se escreve e a realidade. Um dos problemas das autobiografias realizadas com frequência
na velhice é que se nota certa racionalização do acontecido (sucessos, decisões) e isso não
é outra coisa do que uma forma de legitimação de uma vida e inclusive de uma concepção
educativa determinada. A posição que se opõe à anterior é que os autobiografados tendem
a adoçar a realidade e apresentar a parte agradável da experiência educativa, que é um dos
desvios que costumam acontecer no emprego deste método. Mas, sim, explicam talvez e
mesmo justificam sua conduta legitimando de certo modo seu comportamento diante dos
fatos.
Nas biografias se fala da dupla subjetividade do método interpretativo: a de quem as
narra e a de quem as lê. Um dos inconvenientes nas biografias é a tentação que o investigador pode sentir de retocar e embelezar as biografias, o que suporia uma reinvenção dos
fatos vividos pelos protagonistas. A subjetividade do autor ao selecionar alguns fragmentos de uma biografia e deixar outros responde à impossibilidade de reproduzir completamente todas as contribuições das biografias, mas a seleção se deve apenas a esta impossibilidade, tentado apresentar os fragmentos mais deliciosos que destacam os aspetos que
se querem destacar na pedagogia da presença.
São muitas as biografias que podem ser usadas para investigar a presença. Seria preciso contrastar com as demais cada biografia e decidir qual dentre elas é a mais representativa. Esta seleção é difícil e cheia de riscos, pois os pressupostos culturais e ideológicos
podem fazer com que haja mais atração por uma biografia do que para outra, embora, de
fato, o objeto da investigação implique seleção. Ocorre que nem todos os biógrafos falam
dos temas que aqui se investigam e algumas biografias os aprofundam mais do que outras.
Além disso, buscam-se diversas interpretações de uma experiência similar; indaga-se
em ambientes educativos de características similares, determinadas pelo estilo de vida
definido a partir de opção vocacional controlada por uma instituição que aplicou critérios
muito semelhantes de formação; dali também a justificação do método como um dos mais
indicados.
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Considerar os possíveis problemas, desde o início, pode levar ao objeto do estudo com
maiores garantias de êxito. Admitir estes possíveis vieses não tira credibilidade à investigação, trata-se antes de uma questão de vigilância, obrigatória em toda investigação, na
qual, além do mais, os dados se confrontam com as fontes, como são as exigências das
Regras, Constituições e outros documentos do Instituto.
A delimitação da amostra vem determinada pelas datas primeira e última das biografias selecionadas.

3.

Vantagens do emprego do método.

Mediante as autobiografias, biografias e testemunhos sobre educadores maristas é
possível aprofundar no estudo a importância que teve a presença do educador no campo
educativo por parte de pessoas que se dedicaram vocacional e profissionalmente à educação da infância e da juventude. Assim é possível encontrar vivências, apreciações, anedotas, etc..., que destacam os princípios em que se fundamenta a pedagogia da qual foram
protagonistas.
As biografias de e sobre educadores maristas são significativas, não pelas anedotas
isoladas que possam apresentar sobre a experiência que viveram entre os alunos ou entre
os Irmãos, mas porque manifestam o método e o estilo educativo que praticaram. Não há
motivo para que os “documentos humanos” sejam considerados como resultados definitivos, mas trata-se de peças de um mosaico que acrescentam dados novos para que se
compreenda o quadro total. Nenhuma das peças é fundamental, mas cada uma traz sua
contribuição específica, como também nenhum dado estatístico é por si só importante ou
nos mostra uma visão fiável ou genérica. O livro das “Sentenças” começa com um capítulo intitulado “Que é um Irmão no sentir do Pe. Champagnat?”, seguido de um segundo
que se intitula “Que é um Irmão jovem e como importa formá-lo?” ou o quinto, um pouco adiante, que se intitula: “Os Irmãos dos quais o Pe. Champagnat não gostava”. O que
Champagnat diz de um Irmão pode ser aplicado a todos os Irmãos. No entanto as anedotas que servem de ponto de partida têm protagonistas concretos. Champagnat destacava
os princípios a partir das anedotas que a vida diária lhe oferecia.
O texto das biografias por mim consultadas está escrito em várias línguas. Por razões
de delimitação do campo reduzi-o às escritas em francês, português e espanhol. As citações do texto original estão recolhidas no ANEXO no idioma em que foram editadas e
foram transcritas como se encontram nos originais cuja procedência se cita junto com o
texto extraído. Em compensação, no trabalho traduzi as frases ou expressões que tomei
dos extratos para dar unidade ao texto que as citações conformam.
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22. SELECCIÓN DE TEXTOS TOMADOS
DE BIOGRAFÍAS DE IRMÃOS MARISTAS
EDUCADORES
1.

BIOGRAFÍAS PUBLICADAS EN EL BULLETIN DE L’INTITUT

Anexo 2

Bulletin de l’Institut de Petits Frères de Marie. Archivo general. Casa general. Roma.

Hermano Céside (1825 - 1909)
Dedicado durante mucho tiempo como profesor en diversos establecimientos de la
provincia. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 98.
Hermano Géréon, (1833 - 1909)
Murió con las armas en la mano, a la edad de 76 años. Bulletin de l’Institut Grugliasco,
1909 T. 1, p. 156.
Hermano Albin, (1840 - 1909)
Ejerció las funciones de profesor sucesivamente en San-Médard, en La Côte-Saint-André, en Bougé-Chambalud la Grande-Lemps, en Saint-Laurent de Chamousset, en Cluny,
en Marcigny, en Digoin, en Roybon y, en tres ocasiones diferentes, en Frontonas. Fue luego nombrado director de Saint-Laurent-de Chamousset, donde a lo largo de 15 años, se
destacó por una excelente gestión de su escuela; luego, volvió a ser profesor en Francheville, en Frontonas por cuarta vez, en Dolomieu y en el internado de Neuville. Bulletin de
l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 156.
Hermano Olivier, (1847 - 1909)
A ratos ocupado de los empleos temporales y al profesorado en varios establecimientos, ha dado por todas partes muestras de la más perfecta dedicación y del mejor espíritu
religioso. Era un pacífico y la bondad lo caracterizaba. Lo ha mostrado sobre todo en sus
funciones como Director en Pact y a Saint-Antoine. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909
T. 1, p. 156.
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Hermano Paulus, ingresó en el Hermitage en 1853.
Ejerció las diversas funciones de cocinero, vigilante, maestro adjunto, maestro público
y privado, en diferentes localidades. En todas partes su vida fue la de un bueno religioso.
Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 157.
Hermano Marie-Audulphe, (1823 - 1909)
Muy pronto consiguió su certificado de capacitación académica lo que le permitió ser
designado para las funciones de Director de la escuela de Varennes-sou-Dun. Bulletin de
l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 157.
Hermano Berillus, (1841 - 1909)
Desempeñó, en primer lugar, a lo largo de siete años, el cargo de profesor y maestro de
disciplina, en el internado de Beaucamps, donde puso de manifiesto sus raras cualidades
de educador, lo mismo que en Breteuil, donde pasó, con el título de subdirector, el año
1868 y los dos sucesivos. Nombrado director de Pont-Saint - Maxence, elevó este establecimiento, a lo largo de los ocho años que permaneció en él, a una gran prosperidad; luego
fue puesto al frente del internado de Paris-Plaisance.
Nombrado Asistente del Superior general, para dar respuesta a las exigencias de las
autoridades académicas, que exigían la titulación pedagógica para todos los titulares de
clase, imprimió un gran impulso a los estudios en los juniorados, en el noviciado, en el
escolasticado, y en todos los establecimientos de la provincia de modo que pronto se pudo
disponer de títulos en cantidad más que suficiente, sin contar con que muchos hermanos
conseguían cada año el certificado superior o el bachillerato.
Al mismo tiempo, el mantenimiento de la regularidad, de la piedad, del espíritu de
fervor y de celo, en las diversas casas de la provincia, era el objeto constante de sus preocupaciones, y no ahorraba ni esfuerzos ni cuidados para impedir que el relajamiento y el
espíritu mundano se introdujera bajo cualquier pretexto
Presintió con mucha antelación el desastre que en 1903 golpeó a todas nuestras casas
de Francia, y buscó la manera de atenuar lo más posible sus funestas consecuencias. Con
esa finalidad, no menos que para dar respuesta a respetables y acuciantes invitaciones,
echó los fundamentos de nuestras obras de España, de Colombia, de México, de Italia y de
la República Argentina, de las que fue el alma; hoy vemos cuán acertada fue su previsión.
Añadamos que en medio de todas estas preocupaciones, trabajaba en la de su propia
santificación con una piedad, un fervor y una constancia que hacían la admiración de
todos los que tenían el placer de verlo de cerca. Tenía para máxima que, para poder calentar, hace falta ser hogar, y él ponía el mismo cuidado, el mismo ardor, la misma fuerza, la

266

ANEXO 2

misma tenacidad que le hemos visto poner en todas sus actividades. Bulletin de l’Institut
Grugliasco, 1909 T. 1, p. 159 - 160.
Hermano Marie-Michel, (1856 - 1909)
Eran un educador notable y un verdadero apóstol. Sabía atraerse los alumnos y, por
su bondad, conseguía resultados sorprendentes. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T.
1, p. 214.
Hermano Joseph-Florianus, (1869 -1909)
Ha trabajado como adjunto o director en varios establecimientos, donde se ha conquistado la estima general, y donde ha dejado un edificante recuerdo. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 215.
Hermano Cottide, (1843 -1909)
Estuvo destinado primero como maestro adjunto, luego como Director y maestro de la
escuela pública o de la escuela libre, en varios de nuestros establecimientos, especialmente en Montpezat, Le Vans, Jaujac, Banne, etc., donde es recordado con gran estima. Rectitud y firmeza de carácter han sido las cualidades dominantes de este educador de mérito
quien a lo largo de 50 años se ha consagrado al bien de la juventud. Bulletin de l’Institut
Grugliasco, 1909 T. 1, p. 215.
Hermano Sabinus, (1871 - 1909)
Después de cinco años de ejercicio como profesor en varios establecimientos de la provincia, hizo sus tres años de servicio militar sin perder nada de su piedad ni de su espíritu
religioso. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 215.
H. Esperance, (1834 - 1909)
Estuvo destinado sucesivamente, como adjunto o de director en muchos establecimientos de las dos provincias de San-Paul-3-Chateau y de N. D. de Lacabane, donde, a lo largo
de más de 50 años, ha sido el firme apoyo del profesorado sin un solo día de desmayo,
dejando por todas partes el renombre de un bueno religioso y de un excelente educador.
Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 216.
H. Segismond, (1844 - 1909)
Su padre era maestro y de él heredó las cualidades de su profesión. Toda su vida la
ejerció con gran éxito el cual, junto con su bueno humor y su dedicación, le dieron una
popularidad de buena ley, en los diversos establecimientos por donde pasó, especialmente
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en Lambesc, Joncquières y Sainte-Cécile. Las mismas cualidades y el mismo renombre la
acompañaron en las misiones, donde pidió ser enviado. Después de una estancia en Beaucamps, en Sligo (Irlanda) y en Londres, fue encargado de la fundación de nuestra primera
escuela en Nueva Zelanda. En Wellington, Chalet-Maria, Port Elisabeth, y en el Cabo,
donde ha concluido su larga carrera profesoral, siempre ha sabido hacer apreciar nuestro
Instituto y sus obras, al mismo tiempo que sus excepcionales cualidades personales. El
hermano Sigismond solamente ha sabido hacerse amigos, tanto en nuestras comunidades
como con en el público, pues todos sus hermanos la querían por su dedicación y su caridad. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 267.
H. Anatolien, (1835 - 1909)
Trabajó como profesor en diversos establecimientos de las provincias de Aubenas, de
l’Ouest y del Nord. Corazón sencillo, piadoso, amigo de la paz, sin pretensiones, obediente, siempre listo para conformarse en todo a la voluntad de sus superiores, ha sido toda su
vida un modelo de las virtudes de la vida de Comunidad. Añadimos que siempre ha sido
también un motivo de edificación para sus alumnos y para todas las poblaciones por las
que ha pasado. La de Gran Hornu tenía para con él una estima que llegaba hasta la veneración. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 267.
H. Argeus, (1872 - 1909)
Fue enviado a Colombia, donde se hizo querer de sus alumnos y de sus hermanos por
su dedicación sin límites y su feliz carácter. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 268
H. Olympius, (1835 - 1909)
Supo olvidarse de si mismo para mejor conseguir la gloria de Dios, el bien de sus Hermanos, y la educación cristiana de los niños. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p.
269.
H. Lycarion, (1870 - 1909)
Fue enviado a España para prepararse como profesor. Después de haber ejercido este
cargo como adjunto a lo largo de tres años, en los establecimientos de Gerona y de Torelló, dirigió a lo largo de seis años, con satisfacción de todos, la escuela de Arceniega, que
él mismo había fundado; y durante tres años ejerció con los mismos títulos de director y
de fundador en Pueblo Nuevo (Barcelona) donde era muy querido por sus alumnos y sus
padres. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 269.
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H. Albée, (1845 - 1909)
Pasó treinta y tres años como encargado de lo temporal o en los empleos de profesor, de
maestro de la enseñanza pública o de la enseñanza libre y de Director, tanto en la Provincia de Beaucamps como en la de N. - D. de Lacabane, y todas estas diversas funciones las
realizó con satisfacción de todos.
Aceptó ser reclutador y en esta misión tan delicada, difícil y penosa, aportó las especiales aptitudes de un ardor y un ánimo infatigable.
¡Cuántos pasos ha dado! ¡Cuántos kilómetros ha recorrido! ¡qué cantidad de sudores
ha derramado en sus correrías, tanto en la ciudad y la diócesis de Burdeos como en muchas diócesis cercanas!
Por todas partes era bien acogido. Daba gusto ver su buena imagen que irradiaba rectitud, sencillez, paz y santa alegría. Se presentaba con un aire de modestia y de confianza
que predisponía a su favor y le ahorraba negativas. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T.
1, p. 270.
H. Cantien, (? - 1909)
Se dedica varios años como profesor en diversos establecimientos de la provincia del
Norte. Por su feliz carácter, las delicadezas de su virtud y su celo por formar a sus alumnos
tanto en la piedad como en las ciencias humanas, prometía las más hermosas esperanzas
cuando la muerte vino segarlo en plena juventud. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T.
1, p. 322
H. Charles-Camile, (1886 - 1909)
No dudó en atravesar el océano para entregarse en América. Destinado a Lowell, consagró todas sus fuerzas a la instrucción de los niños que tenía a su cargo, hasta tal punto
que su salud se resintió. Buen religioso, excelente hermano, trabajador infatigable a pesar
de su salud precaria. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 322.
H. Gérald, (1829 - 1909)
Ponía mucho interés en asegurar la buena marcha de todas las clases con un personal insuficiente muchas veces; responder a las exigencias insistentes de la administración académica, relacionadas con los títulos de capacitación pedagógica, obligatorios para
todos los titulares de clase; velar, en cada establecimiento por el mantenimiento de la regularidad, del espíritu religioso y de la buena armonía. A fuerza de trabajo, de entrega y
de inalterable paciencia, llegó a hacer frente a todas las necesidades. Bulletin de l’Institut
Grugliasco, 1909 T. 1, p. 323 - 326.
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H. Méthode, (1838 - 1909)
En las diversas funciones que ha ejercido durante el curso de su vida religiosa, siempre
se ha destacado por un raro saber hacer, que le ha valido las simpatías de cuantos le han
tratado. Dotado de un natural amable y complaciente, ha sobresalido en la práctica de lo
que el Fundador, siguiendo a san Francisco de Sales, llamaba las “pequeñas virtudes” y
por eso ha sido un elemento de paz y de buen espíritu en todas las comunidades donde se
ha encontrado. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 327.
H. Lázare, (1857 - 1909)
Profesor adjunto a lo largo de una quincena de años en diversos establecimientos: Beaubery, Digoin, Charolles, Vic-le-Comte, Marcigny, Montceau; luego director a Evaux a lo
largo de siete años, y a St-Amand a lo largo de tres, se mostró por todas partes buen maestro y excelente religioso. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 327.
H. Anthelme, (1840 - 1909)
Ya sea como simple profesor en los establecimientos de Grand’Croix, del Saint Pourçain, de Sorbier, de Serrières, d’Usson, de Courpières, etc.; o como director a Jonzieux, Néronde, San-Pierre-du-Champ, y sobre todo en Saint-Médard donde permaneció 13 años,
ha consagrado a la enseñanza su vida entera, haciéndose apreciar ventajosamente de sus
alumnos, de sus familias y del clero parroquial. Tenía para la botánica y las otras ramas de
la historia natural una especie de pasión que le puso en relación con numerosas personalidades del mundo científico, entre los que ha quedado en gran estima. Bulletin de l’Institut
Grugliasco, 1909 T. 1, p. 328.
H. Evremond, (1851 - 1909)
Trabajó como profesor en los establecimientos de Courthézon, Nyons, Fuveau, Saint
Barnabé, San Maximin, y finalmente en Pontet donde permaneció 20 años. Puesto junto a
dos viejos venerables y llenos de méritos, pero enfermos y encargado de la primera clase
y de la dirección de la casa, se encontraba en situación bastante difícil; pero su buen espíritu, su dedicación, su tino y sus procedimientos siempre convenientes supieron conciliar
todo, de modo que las cosas fueron muy bien en el establecimiento. En la comunidad, reinaba una armonía perfecta; en clase, los niños eran piadosos, tenían buen espíritu, hacían
progresos, y en consecuencia los padres, los bienhechores de la escuela y el clero de la
parroquia estaba plenamente satisfechos. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 382.
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H. Théodule, (1836 - 1909)
Ha pasado 56 años consecutivos de su larga carrera en la tarea - oscura y a menudo
ingrata a los ojos del mundo, pero muy noble a los ojos de Dios, sobre todo cuando se
ejerce, como hacía él, con espíritu de fe - de instruir y de catequizar a los pequeños, en los
diversos establecimientos de las tres provincias de San-Genis, de Varennes y de N. - D.
de Lacabane, de las que ha formado parte sucesivamente. Bulletin de l’Institut Grugliasco,
1909 T. 1, p. 382.
H. Martin, (1839 -1909)
Pasa por todos los empleos ordinarios del instituto sucesivamente: cocina, trabajo manual, estudio, profesorado, dirección, por nuestras diversas casas de Montfrein, Champex, La Palude, Malissard, San Quentin, Viviers, Châteauneuf del Pape... y por fin a Beaussemblant; donde permaneció 19 años, sea como segundo de abordo o como director.
Por todas partes y siempre, se mostró el hombre del deber, de la regla, del buen espíritu,
que no calcula nunca con esfuerzo cuando se trataba de la gloria de Dios o del bien de la
Congregación, que quería con toda su alma. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p.
384.
H. Camilla, (1822 - 1909)
En los numerosos establecimientos que han tenido la felicidad de tenerlo, ha hecho
mucho bien y ha conquistado no tan sólo la estima y el cariño, sino a menudo la admiración de sus hermanos, de los niños y de la población. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909
T. 1, p. 438.
H. Maieul, (1830 - 1909)
Durante cincuenta años se ha entregado sin reservas a diversas obras del Instituto.
Como profesor en varios establecimientos de la provincia del Mediodía francés; como director en La Roque, en La Blancarde y en San-Louis de Marsella, y como ecónomo en
Bourg de Péage, dio muestras de valiosas cualidades, que le valieron la simpatía universal.
Pero lo que había de más admirable en él era su rectitud de alma y su delicadeza de
conciencia, de manera que difícilmente se podía encontrar una sola de sus palabras o de
sus acciones que no llevaran su impronta. La malignidad, la doblez, la injusticia estaban
tan lejos de él que tenía una invencible repugnancia a suponerlas en los otros. A penas
podía figurarse él que hubiera sobre la tierra trapaceros y pillos. Y sin duda él habría
encontrado muchos menos que los demás. Su franqueza y su bondad de alma eran tales
que desarmaban a aquéllos que hubieran tenido la tentación de abusar. Bulletin de l’Institut
Grugliasco, 1909 T. 1, p. 439.
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H. Boisil, (1839 - 1909)
Lleno de servicialidad para con sus hermanos, como también de dedicación para con
los niños. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 440.
H. Colombini, (1846 -1909)
Se ha consagrado, a lo largo de la mayor parte de su vida religiosa, a la instrucción de
los pequeños. De un humor un poco tristón, debido sin duda en buena parte a la enfermedad de estómago que le hizo sufrir durante mucho tiempo. Tenía la estima incluso de
aquéllos que no simpatizaban fácilmente con él. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1,
p. 493.
H. Démocrite, (1836 - 1909)
Toda la vida religiosa de este buen hermano puede resumirse diciendo que fue un Hermanito de Marie en espíritu y en verdad: piadoso, regular, humilde, obediente, lleno de amor
por su vocación y dedicado a la obra de la enseñanza cristiana, a la que ha servido hasta el
completo agotamiento de sus fuerzas. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 495.
H. Magnus, (1842 - 1909)
Pasó la mayor parte de su vida religiosa en las meritorias funciones de cocinero de
nuestras casas importantes, o como profesor de las clases de los pequeños; luego dirigió,
a lo largo de 4 años, el establecimiento de Bizones, dejando en todas partes un ejemplo de
piedad, de aplicación a sus deberes y de una irreprochable regularidad. Bulletin de l’Institut
Grugliasco, 1909 T. 1, p. 496.
H. Félix, (1848 - 1909)
Modelo toda su vida de trabajo, de piedad, de regularidad y de dedicaci´0n sin reserva
a todos los empleos que le encomendó la obediencia, tenía una particular inclinación para
la vida modesta, oculta a los ojos del mundo, y quería hacer el bien sin ruido.
Cumplió con satisfacción general y sin distinción todos los cargos importantes que le
fueron confiados, pero aspiraba con todas sus fuerzas a los más humildes empleos. Su
sueño era morir con las armas en la mano, como un oscuro soldado, en algún puesto de
misión, si fuera posible.
Se le tuvo en la más alta estima tanto por las autoridades eclesiásticas como civiles que
tuvo que tratar tanto en Port Elisabeth, en Uitenhage, o en las otras poblaciones de África
del Sur donde tenemos obras. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 554.
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H. Argée, (1830 - 1909)
En 1859, es nombrado director del establecimiento de Piolenc (Vaucluse) y en 1875 del
de Bouillargues (Gard) de donde sale en 1897. Es pues a la cabeza de estos dos establecimientos que ha transcurrido la mayor parte de su larga carrera :16 años en uno, 22 en el
otro y en los dos ha dejado la reputación de un muy buen religioso y de un verdadero educador. Gozaba de la estima general; y, en 1886, cuando el gobierno quiso laicizar la escuela
de Bonillargues, fue casi una revolución en el país.
Nombrado director de Monteux, en 1897, siguió todavía a lo largo de cuatro años su
ministerio de celo y de dedicación, hasta que la enfermedad le obligó a devolver las armas.
Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 556.
H. Hipolyte, (1847 - 1909)
Toda su vida la pasó como profesor en un buen número de casas y en todas ellas se
mostró como buen religioso y maestro muy apreciado. Dotado de un talento particular
para la música, se sirvió de él para hacer el bien y la inmensa mayoría de sus antiguos alumnos conservan un grato recuerdo hecho de estima, respeto y afectuoso reconocimiento.
Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 559.
H. Vérule, (1847 - 1909)
Se consagra generosamente a la instrucción y la educación de los niños, haciéndose
querer y estimar de todos. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 612.
H. Agathon (1836 - 1909)
Fue profesor en Arbresle, en Montataire, en Lens, en Beaucamps, en Breteuil y en Marle. Dirigió con éxito las escuelas de Fauquembergues y d’Ougnies. En 1868, fue puesto al
frente del internado de Beaucamps; hasta octubre de 1886, secundado por hábiles colaboradores, hizo atravesar a este establecimiento por uno de los períodos más brillantes de
su historia. Aquéllos que lo han conocido saben cuál era su vigilancia, su previsión para
mantener el orden, la emulación y el ardor que sabía imprimir a los estudios. Controlaba
con cuidado concienzudo la enseñanza religiosa en las clases, y acertaba a dar a los alumnos el impulso de respeto y de piedad que ha fortalecido la fe en todos consiguiendo
cristianos serios y convencidos. Hoy se encuentran estos antiguos alumnos, hoy ya hombres hechos y derechos, a la cabeza de la administración de sus municipios, o donde hay
religión a honorar o bien obras que sostener.
Se mostró como hombre de trabajo y de regularidad. Cuidaba la propiedad con mucho
gusto. Mantenía la regularidad tanto por sus buenos ejemplos como por sus palabras.
Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 613 - 315.
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H. Marie Cyprien, (1882 - 1909)
Después de sus estudios preparatorios para obtener el título, trabajó como profesor en
diversos establecimientos de la provincia, en los cuales se hizo apreciar grandemente de
sus alumnos y del clero parroquial, de quienes fue el auxiliar adicto en la dirección de las
obras de juventud. Corazón caritativo y compasivo, estaba siempre dispuesto para hacer
un favor cuando tenía la posibilidad de hacerlo; y, gracias a su feliz carácter, llevaba la
alegría y el bueno humor por todas partes donde iba. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909
T. 1, p. 615.
H. Amphien, (1825 - 1909)
Tuvo por maestro de novicios al buen hermano Cassien, a quien conservó toda su vida
un cariño y una estima que iban hasta la veneración.
Fue en cargado del pensionado de Beaujeu. Esta casa llegó ase próspera bajo la hábil
dirección del hermano Amphien y de sus adictos colaboradores; pero esta misma prosperidad, que propiciaba la despoblación del colegio laico, atrajo sobre ella las iras de la
municipalidad que era hostil y que consiguió la laicización de la escuela de los hermanos y
en contra de toda justicia se adueñó de la casa para instalar el colegio rival. Los hermanos
hicieron una denuncia, pero en vano: su derecho no fue reconocido.
Sin desconcertarse, el hermano Amphien, después de una espera de varios meses
abrió, una escuela libre en la que recibió, sin ninguna excepción, todos los alumnos de la
escuela cerrada. Pero el espacio era demasiado pequeño. Provisto de las autorizaciones
necesarias, solicitó ayudas y en poco construyó una hermosa casa y el internado sigue, sin
perder nada de su antigua reputación.
Por sus enseñanzas, su vida en consonancia con la regla, su tino y su ejemplo sobre todo,
supo mantener en casa de l’Hermitage el tono de regularidad, de buen espíritu, de piedad,
de modestia, de sencillez y de humildad que había establecido el hermano Francisco.
Huía de la ociosidad, hasta sus últimos días mostrándose como un verdadero modelo
de amor al trabajo. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 671 - 674.
H. Romuald, (1863 - 1909)
Nombrado director del juniorado de Pontós, puso sin reserva para buen resultado de
este importante cargo, las ricas cualidades de su espíritu y de su corazón fortificadas por
28 años de experiencia. Su celo y sus cuidados empezaban a producir los excelentes frutos
en esta casa. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 674 - 677.
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H. Eustade, (1874 - 1909)
En 1894, fue enviado a España, donde a lo largo de 12 años, ejerció con éxito la función
de profesor en diversos establecimientos de la provincia. En 1904, fue nombrado director
a Carrejo, donde se hizo estimar de sus alumnos, de los padres de familia y del clero de
la parroquia. Piadoso, sencillo y bueno, disfrutaba con hacer el bien sin ruido, según el
espíritu de nuestras santas Reglas, y soportaba pacientemente, con un ánimo edificante,
diversos desórdenes orgánicos - especialmente una afección al corazón que, desde algunos años, lo volvía achacoso. Bulletin de l’Institut Grugliasco, 1909 T. 1, p. 679.

2.

BIOGRAFÍAS PUBLICADAS EN LA COLECCIÓN “ROSTROS DE LA FIDELIDAD DE
DIOS”
Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003

H. Moisés Cisneros Rodríguez (1945-1991)
Chichicastenango le costó sudor y sufrimiento, incomprensiones y críticas; sin embargo lo dejó con lágrimas, tal vez en el momento en que se sentía más productivo y, cuando
su cariño por la gente había echado raíces entre los campesinos indígenas pobres: pero
era consciente, como marista, de que debía vivir en disponibilidad; y así, aceptó un nuevo
destino, no sin antes haber reflexionado mucho. Provincia Marista de América Central
Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 92.
El hermano Moisés estaba allí donde eran necesarios sus servicios, como en noviembre- diciembre de 1987, luego de una ofensiva militar en el norte de El Quiché: llegó él con
algunos hermanos Escolásticos hasta Nebaj y Salquil Grande, para ofrecer sus servicios
de ayuda inmediata y desinteresada a la gente que vivía como en campos de concentración. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003
T. 3, p. 93.
El hermano Moisés se decidió por los jóvenes y obró en consecuencia. Uno de los hermanos de su comunidad, ha expresado así cómo él veía al hermano Moisés en su trabajo:
“Lo que se proponía lo alcanzaba. Tenaz en lo que emprendía, las dificultades no lo detenían sino que acrecentaban su valor. Y a recomenzar todos los días... Tenía una gran capacidad de trabajo y era muy aficionado al orden y la limpieza... Era muy reservado para
con la mayoría de las personas y muy comunicativo y entrañable para con sus íntimos
amigos”. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala
2003 T. 3, p. 94.
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Cosechó muchas críticas y no pocos sinsabores; pero también vivió la satisfacción proveniente de decisiones tomadas con gran rectitud, honestidad y hondura evangélica, y en
la más auténtica línea eclesial y marista, muy de acuerdo con las disposiciones internas
emanadas de la dirección y animación provinciales. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 95.
El hermano Moisés estaba dotado de un gran sentido del orden y de la disciplina,
acompañado de cordialidad y paciencia; era severo, a veces, y, sin ser autoritario, sabía actuar con energía cunado juzgaba que el deber se lo imponía. Dotado de sentido práctico le
gustaba que todo estuviera bien dispuesto, para ofrecer mejor servicio. Mostraba siempre
gran celo por lo marista: la vida de los hermanos, las obras y las cosas. Muestra de ello fue
su preocupación por la pastoral vocacional. Son muchos los jóvenes con quienes habló de
la vida marista. La satisfacción que él sentía la manifestaba a su alrededor. Sencillo y fraterno, fue un buen hermano. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad
de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 99.
Siempre lo hemos visto como un auténtico religioso: desde que se consagró al Señor
por la profesión, puso todo su empeño en vivir con fidelidad al Señor. Provincia Marista
de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 99.
“Moisés tenía una personalidad rica. Su carácter era fuerte, luchador, emprendedor,
lo que en ocasiones le hacía chocar con algunas personas. Al mismo tiempo era emotivo,
sensible, con muchos rasgos de delicadeza, de modo particular con los necesitados y con
los pobres. Armonizaba su actividad, que era grande con la reflexión y la interiorización.
Era exigente y también aparecían en él rasgos de buen humor y picardía que utilizaba
para hacer felices a las personas con las que vivía.
Las personas del pueblo donde nació dan testimonio de su sencillez, acercándose a
todos: niños y mayores, creando gran confianza”. Provincia Marista de América Central
Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 101.
“Quieres le conocieron hablan de su autenticidad. No tenía reparo que le viesen como
religioso que era. Muchas personas lo sintieron cercano y con capacidad para dar un buen
consejo. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala
2003 T. 3, p. 101.
“Moisés era noble y no cabía el rencor en su persona. Ya de niño se dio una anécdota
curiosa. Por no llevar un día los deberes a la escuela, el Maestro le castigó, junto con otro
compañero a quedarse a la puerta de la escuela. Cuál no sería la sorpresa del Maestro
cuando les vio a los dos limpiando su motocicleta (así viajaba desde León donde vivía),
que estaría bastante sucia recorriendo aquellos caminos polvorientos. El comentario que
posteriormente hizo el Maestro fue de alabanza para Moisés y su compañero”. Provincia
Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 102.
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Desde que inició su presencia en la Escuela Marista logré captar que tenía las ideas
claras en cuanto a la orientación y los destinatarios de la misma. Progresivamente fue
tomando decisiones, siempre con la aprobación del Consejo de la Escuela, de modo que
fuera una realidad que la Escuela debe estar al servicio de los niños más pobres de las
colonias cercanas. Algunas de esas decisiones hoy se siguen manteniendo. Sin duda: todo
en función de los niños más pobres. Provincia Marista de América Central Rostros de la
fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 102.
H. Hilario Martínez Noriega (1933-1992)
La vida del hermano Hilario fue una vida de celo apostólico, de fuerza en la misión, de
búsqueda de caminos, de explosión de vida y de entrega generosa. No había espacio en él
para el pesimismo, ni para las cosas a medias. Darlo todo, buscar lo mejor, poner calidad...
eran actitudes que en él se manifestaban abiertamente. El tiempo y las responsabilidades
le fueron dando hondura y consistencia humana y religiosa. Sus últimos años rezumaban
plenitud, fecundidad y fuerza espiritual. Provincia Marista de América Central Rostros de
la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 132.
Me siento como instrumento sencillo y pobre pero lleno de la potencia y sabiduría del Espíritu de Dios”. (Carta del 10 de agosto 1992, Guatemala, semanas antes de su muerte). Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 134.
H. Veremundo Echávarri Asiáin (1909-1993)
Sus primeras experiencias pedagógicas las realizó en el tercer grado de Cienfuegos. Los
fiñes cubanos, movidos y bulliciosos, probaron más de una vez el aguante de su paciencia,
que no era mucho, pero no hicieron desaparecer la sonrisa espontánea de su semblante. Tal vez esta experiencia personal era la que le llevaba a recomendar a los Profesores
de Carrión: “Traten a los juniores con infinita paciencia.” Provincia Marista de América
Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 139.
H. Cosgaya Palacios (1972-1994)
Era sencillo y espontáneo. A nadie negaba una sonrisa y bastaban unos momentos
en su compañía para sentirse a gusto y en confianza. Con su buen carácter sabía atraer y
ganarse a los niños y a los mayores. Supo amar desinteresadamente. Provincia Marista de
América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 166.
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H. Justo Martín Franco (1911-1995)
Su entusiasmo, cuando daba las explicaciones e indicaciones en la clase, le hacía tomar
un tono de voz que dominaba el ambiente general, pero la cosa no pasaba a más y todo volvía a su cauce al salir de clase. Los alumnos le apreciaban y terminaban bien preparados.
Su entusiasmo por el deporte le llevó a organizar vueltas ciclistas a la Zona, con alumnos,
haciendo dos categorías. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de
Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 178.
“Conocí al hermano Enrique en Cienfuegos y La Habana, fue siempre buen cohermano, de carácter alegre y conciliador, con mucho espíritu de oración, lo que entonces se
decía: “un buen religioso”. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de
Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 179.
Jesús Candelas Estébanez (1918-1996)
Recuerda el hermano Jesús la llegada a su pueblo del santo hermano Ricardo: “Cuando
le vi salir de la iglesia parroquial, me pareció estar contemplando una visión: venerable,
sonriente, cabello blanco, sotana y alzacuello, capa y un pequeño maletín de cuero negro
en la mano” . Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 185.
Pero quien, sin duda alguna, más huella dejó en su alma, que influyó en toda su vida,
fue el hermano Tirso, su segundo director en Carrión. “Decían de él, escribe, que se parecía al P. Champagnat: alto, moreno, de ojos penetrantes. En el primer contacto inspiraba
respeto, luego conquistaba por su trato exquisito y su bondad. Era una “figura de talla” y
un gran educador y formador. Cuántas cosas nos contaba de su estancia en Yucatán (México) y de la fundación del colegio Champagnat de la Víbora, en La Habana”. Estos valiosos educadores fueron los primeros formadores maristas de Jesús. Provincia Marista de
América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 186.
Más que tus charlas, te recuerdo a ti. Llenabas todos los espacios de la casa y de una u
otra manera estabas presente en nuestras actividades. Nos acompañabas en los paseos,
te bañabas con nosotros en el río Fluviá (parecías un niño grande y juguetón; cómo te
gustaba el agua), eras el inspirador de nuestro amor mariano: no sólo cultivabas azucenas
para adornar los altares durante el mes de María sino que hacías florecer en nuestras almas juveniles el amor encendido a la Madre (cuánto hablan de ello los cantos aprendidos,
los poemas compuestos y recitados, los rosarios de la aurora, los títulos de las promociones...). Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala
2003 T. 3, p. 199.
En la lejanía de nuestras tierras y de nuestras familias, en medio del desierto y de la
soledad supiste crear un ambiente familiar tan grato: con sabor a oración y a fiesta. Sabías
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combinar muy bien el trabajo con la fiesta, la diversión con el estudio, el silencio con paseo, lo sagrado con lo profano. Por mi recuerdo discurren tanto los ratos largos de oración
como los meses de preparación de las comedias, los días de retiro como los paseos a la
Costa Brava, las entrevistas personales como los viacrucis, los rosarios de la aurora y los
paseos al río Fluviá. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios,
Guatemala 2003 T. 3, p. 199.
H. Asterio Saiz Arroyo (1899-1971)
En 1965 el entonces presidente, León Valencia, le otorgó la Medalla Cívica “Camilo Torres”. Le fue impuesta por el Ministro de Educación. Los “considerandos” de tal distinción
aparecen en el preámbulo de la resolución: “Considerando que el Rvdo. hermano Antonio
Cipriano Saiz, de la Comunidad de los Hermanos Maristas ha dedicado 51 años al cumplimiento de una fecunda labor educativa; que el hermano Antonio Cipriano Saiz ha desarrollado su tarea docente con destacadas cualidades de abnegación, decoro y eficacia; que
la Medalla Cívica “Camilo Torres” en su primera categoría es extraordinaria y solamente
se otorga por merecimientos excepcionales, como es el caso del hermano Antonio Cipriano Saiz...”. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala
2003 T. 3, p. 61.
H. Moisés Mediavilla Molero (1912-1972)
La idea (de la misión que Dios le encomendó) prendida en él con toda intensidad y
pasión, dio a su personalidad la reciedumbre típica que le caracterizó. Unas veces llevaba la visibilidad de la labor fecunda; otras, se manifestaba con algo de limitación por el
‘personalismo’ con que tal vez marcó esa llamada de Dios. Provincia Marista de América
Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 75.
Me pareció que un hombre así era un hombre extraordinario, a pesar de las limitaciones defectuosas inherentes a su personalidad. Sonó en mi el pregón de esa vida que se
apagaba. Un pregón que venía de su experiencia íntima: “Para encontrar a Dios al final,
hay que querer y saber descubrirlo durante la vida”. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 78.
H. Buenaventura Tresserras y Espinosa (1887-1972)
Innumerables promociones egresaron del Colegio de Infantes, bajo la acertada y sabia dirección marista, hombres útiles a la patria que han figurado y figuran en todos los
campos y disciplinas de Guatemala. Provincia Marista de América Central Rostros de la
fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 91.
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Era un virtuoso marista, un excelente educador, una persona sencilla y buena. Los
maestros así los recordamos siempre, cuando crecemos, recordamos sus enseñanzas, sus
anécdotas, aquilatamos sus virtudes, cuando nos participan la noticia de su partida, les
sentimos más cerca de nosotros, les recordamos más. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 93.
H. Babil Gabriel Echeverría (1892-1973)
El hermano Amoldo estaba en toda ocasión listo para servir a sus hermanos, siempre
atento a ayudarles, siempre sonriente para aliviarles la carga de los primeros años o las
pruebas de la edad madura. Escondido entre los muros de una clase o entre los rimeros
de libros y de cuadernos de la librería, siempre con la misma amabilidad, siempre con
el mismo temple, siempre con la misma sonrisa, siempre con el mismo afán de agradar
economizando. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 101.
Casi autodidacta posee desde el primer momento una notable inquietud por su formación intelectual y por el desarrollo de su actividad docente. En 1931, cuando todavía
no se siente la necesidad de confirmar el saber personal con el aval de títulos académicos,
obtiene el título de Magisterio en León, sin tener una hora libre de clase; y en 1936 el de
Bachiller. En el intermedio, en 1934, irá a Grugliasco para el Segundo Noviciado bajo la
dirección del experimentado H. Avit. Provincia Marista de América Central Rostros de la
fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 112.
Gerardo de Prado de Luis (1901-1973)
Todos los pasaron por sus clases recuerdan con agrado el interés que ponía para hacerlas interesantes con sus múltiples experiencias. Fue un adelantado de los modernos
sistemas audiovisuales, con sus amenas sesiones de vistas fijas, y supo regocijar a sus alumnos con las explosiones de Hidrógeno, precursoras de la bomba H. Provincia Marista de
América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 112.
H. José Huarte Sola (1883-1974)
Me pareció una persona muy completa. Util para todo: músico, fotógrafo, fabricante
incansable de pelotas, rosarios, etc. y todo llevado a la perfección. Provincia Marista de
América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 126.
Nunca decía “basta” al trabajo, si se trataba de servir a os demás. En Matanzas, en
donde era Director, después de bien atendida su clase, tomó sobre sí todos los trabajos
que necesitaba la asociación de Caballeros de Colón que tenía su desde oficial en nuestro
colegio haciendo con ello un verdadero apostolado en servicio de la Iglesia y del puebla
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de Dios”. (H. Deogracias Fernández) Provincia Marista de América Central Rostros de la
fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 127.
Todos los que .1e conocimos sabemos que tenía la verdadera pasión del trabajo y que
hacía la labor de muchos. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de
Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 127.
H. Marcelino Obeja Obeja (1901-1976)
Dios te había dado dotes innatas de mando y virtudes castrenses de orden y disciplina,
unidas a un entusiasmo contagiante de primera clase. El testimonio de tus antiguos alumnos de Carrión, tanto del colegio como del Juniorado, y lo mismo los que siguieron la vocación marista como los que se retiraron, es unánime en este punto: el hermano Florencio
hacía vibrar y arrastraba. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de
Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 147.
H. José Clos Pagés (1881-1976)
Su afabilidad y buen carácter le atrajeron las simpatías de cuantos le conocieron. En
ellos radicaban su esmero y dedicación a la juventud y la apertura que ésta le hacía en su
delicado trato. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 161.
Su entrega al Instituto era total y completa. Provincia Marista de América Central Rostros de la fidelidad de Dios, Guatemala 2003 T. 3, p. 161.

3.

BIOGRAFÍAS PUBLICADAS EN “COMO LAS FLORES”

H. GOITEA, Raúl Alejandro, hermano Lorenzo Santamaría, Como las flores, Provincia
maristas de Córdoba, Argentina 1995.
H. Lorenzo Santamaría
“Diego tenía una manera de ser que me gustaba y que me entusiasmaba. Algo que recuerdo mucho de él era su presencia constante entre los niños de la parroquia y con los
jóvenes de la ETHA. En los patios, a la salida de la catequesis o del colegio, charlando con
algunos catequistas. El hermano Diego fue un apóstol de la presencia, el que te acompaña,
te escucha, el que ‘pierde el tiempo’ con los chicos”. H. GOITEA, Raúl Alejandro, hermano
Lorenzo Santamaría, Como las flores, Provincia maristas de Córdoba, Argentina 1995, p. 31.
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4.

BIOGRAFÍAS PUBLICADAS EN “REVISTA IBÉRICA MARISTA”

SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Leopoldo Moreno Alegre, Revista Ibérica Marista,
Madrid 2006.
H. Leopoldo Moreno Alegre
La actividad educativa de Leopoldo es la propia de los hermanos de la época. Con una
formación genera lista, aprendiendo de los más capaces o de los mayores, sobre la base de
la tradición institucional y con un trabajo intenso de muchas horas, los hermanos conseguían un ambiente de disciplina y de esfuerzo en el que los niños llegaban a conseguir
altos niveles de aprendizaje. SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Leopoldo Moreno Alegre,
Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 12.
La labor del prefecto era esencial: atender al orden y a la disciplina de los jóvenes a la
hora del descanso y del estudio, acompañarlos en sus tiempos de ocio y convivencia, animar la celebración y la vivencia de la fe... Los hermanos prefectos necesitaban un carácter
firme y bondadoso, tenían que ser vigilantes, amigos, padres, consejeros y hasta enfermeros y chapuzas para tener en marcha un gran complejo de salas, dormitorios, baños
y futbolines. SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Leopoldo Moreno Alegre, Revista Ibérica
Marista, Madrid 2006 p. 14.
El carácter de Pablo reunía muchas de estas cualidades, pero, con el paso del tiempo, le
empezó a faltar un poco esa adecuada dosis de paciencia que suaviza las pocas chispas de
rebeldía de los jóvenes de aquella época y de aquellos ambientes educativos. SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Leopoldo Moreno Alegre, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 14.
Los hermanos de la comunidad de Zaragoza tenían en Pablo un buen amigo para conversaciones relajadas o para una broma ocasional. En muchos momentos, urgido por las
insistencias de un asunto o de una tarea, solía decir: «Haced lo que queráis; a mí me importa tres pepinos.» Esta frase provocaba cierta complicidad entre los hermanos, porque
al hermano Lorenzo Urién, que formaba parte de la comunidad, los chicos le llamaban
familiarmente “pepi” o “pepino” SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Leopoldo Moreno Alegre, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 15.
El buen perfil del recuerdo: regular y cumplidor, amigo del buen humor, sencillo y feliz
con lo pequeño. SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Leopoldo Moreno Alegre, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 20.
H. Luis Fernando Ayala Manzanedo
Yo todavía sigo recordándole vivo, activo, espontáneo, sincero, alegre, feliz, emprendedor; lanzado, entusiasta, valiente, generoso, creativo, sociable, exigente, comprometido,
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humano, entrañable, amigo, hermano... “¿Más todavía, Luis?”. Isaac Lara en SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid
2006 p. 37.
“Pienso que hay hombres y mujeres cuya ausencia en una comunidad o en una familia
se nota de forma especial. Son “cuasi necesarios” porque su vida es cercanía, disponibilidad, alegría... y creo que eso fue Luis para las comunidades de Buitrago”. Blanca Fuentes
en SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 38.
“En todos estos encuentros me dejó una imagen de ser un hermano que gozaba de gran
cercanía y fraternidad entre todos los hermanos porque era él el primero en manifestar
acogida, amabilidad, buen humor; preocuparse por tu vida y muy amante de los juegos de
cartas, un medio de crear buen ambiente y alegría”. Teodosio Sánchez en SANTAMARÍA
SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006
p. 44.
“Desde el principio se me hizo cercano, comunicativo; pronto iniciamos una amistad
que duraría toda la vida”. Dionisio Blanco en SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 48.
“Era lo que se dice un hermano ‘currante’, que se entrega al trabajo con pasión”. Dionisio Blanco en SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista
Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 49.
“Dedicación y entrega a los alumnos a través de sus contactos personales con quienes
tenía relaciones motivadas por sus cargos y responsabilidades”. SANTAMARÍA SAIZ,
José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 51.
“Su persona. Lo más sobresaliente de Luis quizás fuera ese sí, hecho disponibilidad
siempre, a cualquiera que le necesitara; dejaba lo suyo y acudía las veces que hiciera falta,
fuera quien fuera: para arreglar un atasco en el ordenador, para cambiar un mueble pesado, para mirar un aparato que no funciona, montar guardia con chicos mayores para
pillar a los gamberros que subían al tejado de la residencia de las chicas... También para
disfrutar de un rato de charla, de una merienda con nuestra comunidad... No tenía pereza
en trasladarse o coger el coche para hacer cualquier recado en Madrid o donde fuera.
Todo lo que es positivo y sobresale más, tiene su contrapunto, y lo tuvo: se olvidó de sí;
para lo suyo no tenía tiempo.
Trabajador y responsable. Dedicaba las horas que hiciera falta para lo que tenía encomendado. Digo algunos datos que lo confirman cogiendo desde el curso 1989- 1990 que yo
asumí también la dirección, hasta septiembre de 1995 que me fui. Los años de la unificación de los dos centros yo no los viví presencialmente, por eso nada vaya decir, lo que sé lo
sé por él, otros lo vivieron y lo podrán contar.
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Optimista (no sé si es la palabra), ilusionado, pocas veces se desanimaba, siempre veía
posibilidades para superar las cosas, quitaba problema a los problemas. Las pocas veces
que se desanimaba o se hundía, los nervios le cerraban toda salida”. Benita Espadas en
SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 54.
“Le gustaba la verdad, las cosas claras; aunque para aclararlas tuviera que meterse en
situaciones de las que no sabía cómo podía salir, pero aclaraba.
Sencillo, decía las cosas como las vivía, espontáneo, y si “metía la pata”, rectificaba con
toda naturalidad, no tenía problema en reconocer que se había equivocado.
Dócil, mantenía sus criterios con firmeza y hasta podía obcecarse, pero si se le demostraba que era mejor otra cosa diferente, o sencillamente por complacer, cedía sin más
problema.
De corazón bueno, incapaz de hacer mal a nadie, respetuoso, generoso, fiel, sensible,
agradecido.
Como marista: de relación con la comunidad marista tantos años, y preferentemente
por él, cuando veo un marista veo a un hermano.
Quiero resaltar dos aspectos que os identifican y que él vivía con gozo y los valoraba:
La comunidad. El calor humano de la comunidad, la familiaridad, ese amor de hermanos, ese poder compartir tanto ratos de oración como encuentros distendidos y llenos de
humor, poder gastar bromas, jugar juntos, charlar..., era muy gratificante para él. Cuando
no se daba, le dolía y lo sentía de verdad.
Educador. Estaba convencido de que lo suyo, lo de cualquier marista, era la escuela, y
cuando salían opiniones ante capítulos o consultas sobre el tema, presentando otras alternativas, a él le costaba admitirlas. Teorías un tanto “peregrinas”, según él que no aterrizaban en una vida real, “dando el callo”, no le servían”. Benita Espadas en SANTAMARÍA
SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006
p. 56.
“Era muy exigente, tanto en clase como fuera. Los chicos o las chicas, si no estaban
como tenían que estar o hacían lo que no tenían que hacer, cuando aparecía “el Ayala” se
ponían firmes. No pasaba una, pero a la vez quería a los chicos; los chicos le querían y se
acercaban a él como a un amigo, sobre todo los mayores”. Benita Espadas en SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid
2006 p. 57.
“Cuando empezamos las clases mixtas, tenía dificultades con las chicas, le costaba tratarlas; eso de que lloraran por decirles cualquier cosa le desbordaba”. Benita Espadas en
SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 57.
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“Vi que no era simplemente un director ejecutivo. Seguía siendo el educador atento
a las personas, cuidadoso con los detalles, cercano a los jóvenes, atento con los profesores...”. José María Ferre en SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 58.
“Luis era de carácter familiar, alegre, entregado y generoso, se mereció el respeto y
estima de alumnos y profesores”. Eladio Flórez en SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis
Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 63.
“Ante todo era un hermano, y el estar junto a él era motivo de alegría y fiesta”. Georgios
Vidalis en
SANTAMARÍA SAIZ, José Luis, Luis Fernando Ayala Manzanedo, Revista Ibérica Marista, Madrid 2006 p. 70.

5.

BIOGRAFÍAS PUBLICADAS EN LA COLECCIÓN “BIOGRAFÍAS DE HERMANOS
MARISTAS”
Germans maristes - Catalunya, Barcelona.

H. Antonio de Miguel Blasco
“Su figura serenamente recta, en las oraciones y Eucaristía, con sus manos apenas
apoyadas sobre el reclinatorio, nos urgía con naturalidad y sencillez en los caminos de la
oración, actuando con su presencia silenciosa, como modelo nato de hombre que vive y
siente la presencia del Señor”.
Félix Rodríguez, Antonio de Miguel Blasco, marista. Un hombre sencillo. Biografías de
hermanos maristas n. 16, p. 77.
“Mi encuentro con él creo que fue providencial para mi caminar en el sendero de la
vida marista”. Félix Rodríguez, Antonio de Miguel Blasco, marista. Un hombre sencillo. Biografías de hermanos maristas n. 16, p. 81.
H. Esteban Cidad Varona
“Hay presencias que se soportan porque pesan como una ofensa, como un policía,
como la conciencia acusadora. La presencia atenta y próxima del hermano Esteban agradaba, se buscaba con afición. Es raro, decía la gente, que en una reunión colegial de este
tipo no esté el hermano Esteban. Le echaban de menos. No podía dejar de aportar algo
con amabilidad, con el cariño del que da con más gusto y satisfacción que el que recibe”.
Juan Jesús Moral, Esteban Cidad Varona, marista. Maestro en el arte de amar. Biografías de
hermanos maristas n. 11, p. 100.
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6.

BIOGRAFÍAS PUBLICADAS EN LA COLECCIÓN “SIGUIENDO SUS PASOS”
Editorial Progreso, México.

H. Felipe Atanasio, Jesús Landaverde Muñoz
“Jesús Landaverde, Chucho, inscrito en el Colegio Luz Saviñón de Tacubaya y atraído
por la cordialidad que admiraba en la joven comunidad de hermanos maristas, quiso ser
uno de ellos, cuando cursaba el quinto año de primaria y tenía 13 años”.
H. FELIPE ATANASIO Jesús Landaverde Muñoz 19-05-1976 México, D.F. en Siguiendo
sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 145.
H. Salvador González Villaseñor.
“En 1932 le fue encomendada la fundación de Tepatitlán. En esta encomienda mostró
toda su talla de luchador, resuelto a llevar a cabo el deseo del hermano Leonida de dotar a
la Región de Los Altos de una escuela marista, como reconocimiento a su lucha y el miedo
de otra, ésta por la libertad de enseñanza, ante la pretendida imposición de la enseñanza
socialista atea. Cinco veces le cerraron la escuela y seis veces el hermano Andrés la volvió a abrir como Academia Comercial Morelos, en grupos clandestinos o valiéndose del
apoyo de amigos políticos influyentes. Su secreto en esta lucha, lo reveló en confidencia
al hermano Cesáreo González su colaborador: ‘Lo encomiendo todo con fervor al Sagrado
Corazón de Jesús y me lanzo con toda la temeridad que juzgo necesaria’”.
H. ANDRÉS VALERIANO Salvador González Villaseñor 11-02-1981 Morelia, Mich. En
Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 250.
H. José María Ponce Rodríguez
“Como maestro, era notable en la exposición y en el laboratorio, preparando las prácticas, cuidando los microscopios y renovando el material. Por su aula y laboratorio pasaron
generaciones de médicos que lo estimaron y volvían a consultarlo y a buscar su consejo
que los guiara en su profesión y en su vida. Para ellos era el Doctor Ponce o Don Chema”.
H. DAMIÁN MARÍA José María Ponce Rodríguez 3-01-1972 en Siguiendo sus pasos, Ed.
Progreso, México, 1998, T. 3, p. 58.
H. Theophilus, Paul François Allemand
“Qué bien expresó esto el hermano Humberto Álvarez Ruesga en ocasión de los 80
años de Bro. Paul: ‘Le dijimos que para nosotros eran 80 rollos a colores, ¡a colores vivos!,
como viva es hoy su imagen y su voz. Como vivísimos son su reír y su gesto de sentido del
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humor, su gusto por lo nuevo y su sentido humano y, más que nada, como vivas se nos
presentan su caridad fraterna y su piedad para con el Señor!’”
THEOPHILUS Paul François Allemand 18-11-1972 Guadalajara, en Siguiendo sus pasos,
Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 85.
H. Heriberto José, Salvador Flores Meyer
“Bajo la dirección del hermano Eugenio Cenoz formábamos una comunidad los hermanos que íbamos a trabajar con los grupos clandestinos. En medio de privaciones, estrecheces y sustos ante los inspectores (especialmente Arzubide y la que llamábamos La
Loba), que andaban a la caza de esos grupos fuera de la ley, reinaba un espíritu de familia
admirable. Los ejercicios de piedad se hacían con regularidad, los recreos eran animadísimos en un patio de 10 por 10 metros y se organizaban periódicamente excursiones interesantes. Pasábamos ratos deliciosos. En los grupos funcionaba la cruzada Eucarística y un
grupo scout. TODOS ESTÁBAMOS EN TODO. EI hermano Salvador ayudaba en lo que
fuera, aún en los deportes aunque él no era deportista, más bien intelectual. Ya entonces,
recopiló unos apuntes de Historia Universal para uso de la primaria. Sus clases las preparaba a conciencia y las exponía con mucho fuego”.
H. HERIBERTO JOSE Salvador Flores Meyer 11-03-1972 México, D. F. en en Siguiendo
sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 61.
H. Albonus, Jean Joseph Bouvier
“Todos lo podíamos ver en su salón de clases, cuando ya las corrientes de aire no le
permitían estar en la sala de estudio comunitaria, escribiendo sus preparaciones de clase,
sus catecismos o sus pláticas. ... Albonus, Jean Joseph Bouvier tenía 87 años y 69 de vida
marista. Nos dejó el recuerdo de su presencia siempre alegre y festiva, de su tesón en el
trabajo, de su diligencia en el estudio personal, de su celo apostólico con sus alumnos y
exalumnos”.
H. ALBONUS, Jean Joseph Bouvier 03-02-1973 México, D.F. en Siguiendo sus pasos, Ed.
Progreso, México, 1998, T. 3, p. 90 y 92.
H. Ferdinand Jean Meyer
“Durante los años en que fue profesor, preveía meticulosamente todo lo que tenía que
hacer con sus alumnos y tomaba todas las precauciones a su alcance para asegurar el fruto, particularmente el sobrenatural. Diariamente preparaba alguna frase que permanecía
todo el día en el pizarrón y que constituía un lema que iba cincelando ideales nobles en
sus discípulos. Así, no es de extrañar el cariño grande que le guardaban sus exalumnos”.
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H. RESPICE Ferdinand Jean Meyer 04-12-1974 México, D.F. en Siguiendo sus pasos, Ed.
Progreso, México, 1998, T. 3, p. 123.
H. José Antonio Rosell
“Después de varios destinos fuera de Cuba regresó en 1930 por otros 17 años. De éstos,
diez como profesor inamovible de la clase cuarta A, que hizo famosa”.
H. JOSE VITO José Antonio Rosell Barbosa 15-08-1972 en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 74.
H. Emilio Salvador, Jesús Gil Salcedo
“H. Jesús Gil Salcedo que trabajó primero en los llamados ‘grupos clandestinos’ y luego
en el Colegio México en las calles de Artes 32, Sadi Camot 121 y Mérida 50. En estos años,
en plena juventud, el hermano Chucho Gil fue muy “muchachero”. A sus pequeñitos del
primer año los entusiasmaba y hacía cantar acompañándolos con su mandolina. A los
lobatos, en las juntas y excursiones, los entretenía de maravilla”.
H. EMILIO SALVADOR Jesús Gil Salcedo 06-12-1980 México, D.F. en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 242.
H. Maximiliano, Moisés Mediavilla 23-10-1972
“El hermano Maximiliano fue mi primer profesor en el Colegio de los Maristas de Cienfuegos. Enseñaba entonces el ingreso de Bachillerato y yo había terminado la primaria en
la escuela pública. Decir los Maristas de Cienfuegos, es hablar de uno de los planteles más
bellos, más funcionales, más saludables y más fructíferos de la Cuba de ayer. Situado en lo
alto de una colina, abierto a los cuatro horizontes, lleno de luz y de aire puro y de muchachada sana y ruidosa... tenía de sanatorio, de escuela y de templo. Aún recuerdo como si
fuera ayer, su verde campo de deportes, el ancho patio, el aula inquieta, la capilla callada,
los corredores y escaleras bulliciosas. Recuerdo el mes de mayo “el mes de las flores, el
mes de María” y los cantos ingenuos y fervorosos para los que cotidianamente nos reunían... En tropel acuden más y más recuerdos... las misas cantadas en catedral, los exámenes rigurosos; los hermanos jugando hand ball (frontón) con pelota dura y a mano limpia
ante los estudiantes que luego comentaban entre sí las manos y los dedos hinchados de
algunos profesores que con ambivalente vanidad la enseñaban después de una victoria
reñida; los cuadernillos con las notas para llevar a casa unas veces con orgullo y otras con
temor; los grupos de Juventud Católica, los círculos de estudio, las excursiones al Hanabanilla, las vivas discusiones sobre asuntos teológicos, morales y cívicos en clase... El hermano Maximiliano está indisolublemente ligado a todos estos recuerdos míos tan llenos
de alegría y a la vez de melancolía. Él fue mi profesor a una edad especialmente sensitiva,
288

ANEXO 2

curiosa, ávida, cuando el espíritu y el cuerpo se empiezan a abrir al mundo, a sus glorias y
a sus miserias, a sus tentaciones y a sus posibilidades. De todos, por una compleja combinación de circunstancias, quizá fue él quien más influyó en mí y en el destino de mi vida”.
H. MAXIMILIANO Moisés Mediavilla 23-10-1972 Ciudad de Guatemala, en Siguiendo
sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, Tomo 3, 79.
H. Félix Anacleto, Amado Carrillo Mora
“Mi nuevo profesor en Quinto Año, fue el Sr. Félix Mora. Joven de 29 años, bien parecido, platicador y dicharachero, con habilidad como dibujante con gises de colores y
una hermosa letra Palmer, inglesa y gótica, la cual nos presumía escribiendo con ambas
manos, aunque era zurdo. Cantaba con voz de tenor, fuerte y agradable, las estrofas de los
cantos de la misa y de el mes de mayo, celebrados con precaución a causa de la persecución religiosa. Nos platicaba de los Hermanos, de sus años en Jacona y en San Antonio,
apareciendo siempre él como un héroe... “humildemente”! Nos tenía contentos y entusiasmados; lo queríamos. Él fue el instrumento del que se sirvió el Señor para atraerme a la
vida marista y por eso le agradecí y lo aprecié de modo particular”.
H. FFÉLIX ANACLETO Amado Carrillo Mora 18-07-1976, en Siguiendo sus pasos, Ed.
Progreso, México, 1998, Tomo 3, p. 150.
H. Anatolio, Aurelio Díaz Rosales
“En los 43 años que estuve al frente de un grupo, no falté a clase ni un solo día”. H. Anatolio, (Aurelio Díaz Rosales 29-09-1977), Querétaro en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso,
México, 1998, T. 3, p. 179.
El hermano Jaime Sánchez Basurto, uno de los alumnos del hermano Rosendo, aprovechado y agradecido, describe así la actuación pedagógica de su profesor en su última etapa
de 25 años en Querétaro.
“Es una cualquiera de sus clases en el escolasticado de Querétaro: Pone en el pizarrón
el esquema de la lección del día con su letra limpia, clara, armónica, mientras los alumnos
dan un último repaso a la clase del día anterior; a continuación toma la clase oralmente
a algunos alumnos, que se expresan libremente, según entendieron la lección y que son
interrumpidos únicamente para corregir un grave error: ‘No señor, Acatita de Baján no
fue ningún personaje, sino el lugar donde...´
Cuando un alumno termina de recitar la lección pasada, inicia siguiendo el esquema
del pizarrón, la nueva clase. No hay libro de texto, no hay dictado; cada uno debe tomar
nota según su real saber y entender. Al principio es costoso el sistema, pero enseña a entender, sintetizar y fijar en unas cuantas líneas los conocimientos expuestos. Como buen
maestro, da tiempo de escribir, poniendo en el pizarrón los nombres propios, las palaAMEstaún
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bras difíciles, los esquemas indicativos, los dibujos explicativos, los mapas de referencia,
o bien muestra la planta, el insecto o el idolillo, que ha llevado a la clase para ilustrar sus
ideas. Sistema maravilloso que todos agradecemos el haber aprendido y que nos fue tan
útil en estudios superiores”.
“Treinta y dos años permaneció el hermano Rosendo impartiendo sus conocimientos
y contribuyendo así a la formación intelectual y pedagógica de los Hermanitos. Otro de
sus alumnos afirma: -Don Chendo hacía que hasta las piedras nos hablasen...; cada piedra encerraba una clase de Geología, de Economía, de Química y hasta de semántica y
ortografía!”
H. ROSENDO Santiago Gutiérrez Reynoso + 19-07-1977 Querétaro Hermanos Maristas
en Siguiendo sus pasos, Editorial Progreso, México DF 1998 T. 3, p.171.
H. Marcelino Obeja Obeja.
“Debido a su debilidad cardiaca, el médico le indicó que debería de permanecer en reposo en la cama; pero el 8 de febrero oyó que los juniores irían al huerto a plantar cebollas
y él... se levantó para dirigirlos. Tuvo que volver a la cama, con una bronquitis aguda”.
H. FLORENCIO ANDRES Marcelino Obeja Obeja 29-01-1976 Miranda, España. en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p.140.
H. Ignacio Vázquez del Castillo
“Con las debidas precauciones proseguía la vida del Internado Patricio Sanz, cuando
el 23 de marzo de 1935 la policía irrumpió con violencia. El delito: ser un colegio católico
e imprimir en sus talleres propaganda religiosa sediciosa. Los hermanos fueron expulsados y los libros incautados. Prudentemente, los objetos de la capilla y el archivo de la
comisión de estudios se habían trasladado con antelación a la casa de Gral. Prim 67. Pero
la policía tenía la pista y allí se presentó para hacer una inspección poniendo sellos en el
domicilio. El hermano Marcelino, con permiso de la dueña de la casa vecina, pudo introducirse por la azotea y retirar lo que más le interesaba de los originales y tipos de impresión. El ciudadano Ignacio Vázquez fue acusado de “despojo, apresado y liberado bajo
depósito de $300.00.
La intervención de la Legación Francesa obtuvo luego de Gobernación la devolución de
los libros, pero Narciso Bassols, de Hacienda, lo impidió por ser contrarios a la ideología
de la Revolución y pasaron a las bodegas de la Procuraduría de Justicia. El 17 de agosto,
tras muchas diligencias, se obtuvo la devolución y los hermanos junto con los empleados
realizaron el traslado a República de Cuba 735 y... volvieron a reanudar su trabajo.
Después de estos acontecimientos, se cambiaron las portadas de los libros suprimiendo las iniciales FTD, remplazados por el nombre de algunos hermanos como Agustín An290
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fossi y Tomás Zepeda y otros, por seudónimos como Rozán, Mario Leal, Marín, Hamilton
y Godard. Sin embargo, los libreros, presionados por los clientes insistían en los libros de
FTD.
En una lista manuscrita por el mismo hermano Ignacio Vázquez, aparecen de 1917 a
1955, doce domicilios sucesivos de la comunidad de La Editorial, hasta fijarse definitivamente en la actual de Sabino 285 y Naranjo 248.
La azarosa pero tesonera vida de La Editorial, narrada en los Tomos II y III de la Historia de los hermanos de México en buena parte, estamos por decir la principal, pertenece al
hermano Ignacio Vázquez. Con la mística de los monjes de la Edad Media y con los recursos de la técnica moderna, trabajaba todo el día en libros de consulta, escritos originales,
y copias a revisar, en su cuarto que más parecía un almacén en el que sólo él sabía lo que
había y lo localizaba presto.
El hermano Leonida expresó en 1936: “Solamente el propio hermano Marcelino podría
decir los trámites sin número y a veces peligrosos que hubo de realizar para recuperar
los originales confiscados, unos en Tlalpan y otros en México,... y para encontrar luego,
imprentas capaces de un buen trabajo como el de antes “.
Y en la Enciclopedia de México, Tomo X, se le dedica una sucinta biografía entre los
hombres que dejaron una huella notable en la historia de México; en el caso de nuestro
Hermano, en el campo de la cultura por su labor autoral y editorial”.
H. MARCELINO LUIS Ignacio Vázquez del Castillo 28-12-1977 México, D.F. en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 185.
H. Marcelino Luis, Ignacio Vázquez del Castillo
“El 12 de diciembre de 1952, la Provincia celebró con fraternal alegría las Bodas de Oro
de su hermano Mayor, juntamente con dos hermanos franceses de la primera hora, los
hermanos Félix Rochette y Clemente Reversat. En esta ocasión, al saludo manuscrito de
su Director y promotor de su vocación en el Colegio de La Inmaculada, el hermano Nacho
Vázquez respondió: “No olvido, querido hermano Pedro, que Dios nuestro Señor se sirvió
de Ud. para llamarme a la vida religiosa en esta amada congregación... Yo quedé prendado
de ustedes, encantado de su manera de tratar a los niños y de enseñar; cautivado por su
enseñanza moral y religiosa; muy particularmente por sus catecismos del sábado en que
nos hablaba con tanta unción y cariño, de la devoción a la Virgen”.
H. MARCELINO LUIS Ignacio Vázquez del Castillo 28-12-1977 México, D.F. en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 186.
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H. Pablo de la Cruz, David Mediavilla González
“Su formación y personalidad, según propia confesión, la debió a sus padres, cristianos a macha martillo y a los excelentes maestros e inspiradores que tuvo desde que inició
su vida religiosa el 18 de marzo de 1917 en el juniorado de Carrión, a los doce años apenas
cumplidos. “Mi vida es una cadena ininterrumpida de favores del Señor… Me diste unos
padres, buenos cristianos que me iniciaron en las sendas de tu amor... El de mi vocación,
el de mi llamado a la vida religiosa... es otro plano muy superior. Qué interesante es la
historia de mi vocación, de mi llamado a la vida religiosa... Con qué satisfacción recuerdo
aquel sacerdote que me alentó en mis primeros pasos, aquel religioso que fue para mí una
invitación urgente con su vida ejemplar... Aunque inconscientemente, dije al Señor: ¡SÍ,
TE SEGUIRÉ! Me oyó y me aceptó. ¡Ya estoy entre santos! Porque santo era aquel Director
que respondía al nombre de Filogonio; santos aquellos Hermanos, mis profesores... Santos y buenos debían de ser aquella pléyade de 10 juniores con quienes compartí mi vida,
estudios y juegos, diversiones y encuentros inevitables con los que nos íbamos puliendo”.
H. PABLO DE LA CRUZ David Mediavilla González 18-12-1998 Guaynabo, Puerto Rico
en Siguiendo sus pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 257.
H. Joaquín María
“Al hermano Joaquín María le debo la rectitud y la dignidad de la vida actual... Él me
sacó del fango en que me hallaba metido”.
H. JOAQUÍN MARÍA Vicente Tejedor Álvarez 12-12-1969, México D.F. en Siguiendo sus
pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 12.
H. Vitalianus, Henri Benoni
“También conocido como Bro. Henry. El propio Bro. Henry se encargó de organizar los
juegos de beisbol, haciendo él mismo, como en Irapuato, de cácher o pícher para los dos
equipos. También, él mismo confeccionó las pelotas y los bates”.
H. VITALIANUS Henri Benoni Fumeaux 03-08-1976 Morelia, Mich. en Siguiendo sus
pasos, Ed. Progreso, México, 1998, T. 3, p. 155.
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7.

BIOGRAFÍAS DE HERMANOS MEXICANOS PUBLICADAS EN OBRAS DIVERSAS.

H. Agostino Anfossi
“En el CUM debió realizar un trabajo gigantesco. Enseñó diversas materias: matemáticas, cosmografía, botánica, geografía, historia, antes de centrarse solamente en la matemática que era su especialidad”.
Biographies de quelques frèress T. 9, nº 3, p. 593.
“Pasaba largas horas en la preparación minuciosa de sus lecciones y en la corrección
concienzuda de los deberes de los alumnos. Sus clases eran un modelo de claridad, de
método y de solidez. Se mostraba exigente con sus alumnos, pero le reconocían como profesor capaz, justo y comprensivo; como el hombre que les hacía aprender y superar con
éxito los exámenes.”.
Biographies de quelques frères T. 9, nº 3, p. 593.
“Sufro mucho por no poder dar clase“. Biographies de quelques frères T. 9, nº 3, p. 596.
“El hermano Arcángelo era un trabajador metódico y constante”.
Biographies de quelques frères T. 9, nº 3, p. 594.
“Las numerosas obras que publicó son la prueba. Antes de ser impresas, estas obras
fueron experimentadas en forma de policopia. Su colección de libros de matemáticas es
notable: Álgebra, trigonometría rectilínea, logaritmos, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral. Cada una de estas obras representa varios años de trabajo para la
composición, la corrección de las pruebas, la publicación, etc.
Algunas han sido reeditadas muchas veces: el Álgebra, por ejemplo, llega a su décima
edición, la Trigonometría, a su octava. Publicó también, en colaboración, una Cosmografía, una Historia de México y una Geografía Física.
Le fue dado diploma de “Maestro en Ciencias exactas” por la Universidad Nacional de
México dónde enseñó durante más de diez años la Historia de las Matemáticas”.
Biographies de quelques frères T. 9, nº 3, p..594.
“Sus alumnos siempre apreciaron en él al maestro excelente y el religioso apóstol.
Grande era la estima y el afecto que sus alumnos le profesaban por todas partes”. Biographies de quelques frères T. 9, nº 3, p. 594.
“El hermano Arcángelo era de un carácter ardiente y de gran rectitud. La larga práctica de las matemáticas lo había hecho rígido en sus juicios y hasta un poco ingenuo en sus
apreciaciones”.
Biographies de quelques frères T. 9, nº 3, p. 595.
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H. Basilio Rueda Guzmán, Superior General del Instituto
“Se puede afirmar sin duda ninguna que el hermano Basilio, tanto con sus escritos
como aquella presencia activa e irrepetible entre nosotros, fue uno de los guías más escuchados y más equilibrados de los años de la renovación, no solo en el Instituto, sino en
todo el conjunto de la vida religiosa…”
P. Pier Giordano Cabra, S. G. Sacra Famiglia di Nazareth, FMS MENSAJE, n. 19,
p. 37, en Giovanni Bigotto Basilio Rueda Guzmán, otro Champagnat Casa general, Roma
2002, p. 58.
“Yo estaba embobado con ello… Estábamos ante un hombre que tenía verdadera pasión
por la Iglesia, por la vida religiosa, y un gran amor por nuestra Congregación.”
Fr. James Langlois, 15 de noviembre de 2001, Dete, Zimbabwe. en la obra del hermano
Giovanni Bigotto Basilio Rueda Guzman otro Champagnat Ed. Instituto de Hermanos Maristas, Roma, 2002, p. 78.
Del hermano Basilio Rueda dice un testigo de su vida: “Bastaba saber que estaba allí
para no perder el norte ni la calma, incluso en la vorágine de las peores tormentas”.
Carlos Castillo Peraza FMS MENSAJE n. 19. p. 18.
“Su presencia fue continua y llena de afecto”.
José I. Ocaranza Saínz, FMS MENSAJE n. 19. p. 21.
“Puedo asegurarle a usted que la impresión que ha dejado de entrega a la obra y a su
labor personal ha sido muy grande. En el Centro nadie podrá olvidar el hermano Basilio”.
Carta del P. R. Lombardi al hermano Basilio, 24-10-1963, en Giovanni Bigotto Basilio
Rueda Guzmán, otro Champagnat Casa General, Roma 2002, p. 20.
“Era una bella amalgama de seriedad, de libertad y de sana alegría. La relación del h.
Basilio con los novicios era sencilla, directa; se percibía a través de ella la gran admiración
que dichos jóvenes profesaban a su maestro. El hermano Basilio era siempre el primero
en acudir a lavar la vajilla después de las comidas. Lo vi provisto de su delantal, siempre
pletórico de vivacidad y sembrando alegría”.
H. Alain Delorme, Consejero general 1985-1993, Roma 4 de octubre de 2001, en Giovanni Bigotto Basilio Rueda Guzmán, otro Champagnat Casa General, Roma 2002, p. 52.
“Presencia/ Sabiduría/ Sencillez humildad/ Modestia/ Paz Confianza/ Integridad/ Libertad Valentía/ Calma/ Visión Misterio/ Intuición/ Quietud Gracia/ Suavidad/ Fidelidad Jesús/ María/ José/ Marcelino/ ¡Amor!”
(Este hermano había sido víctima de una apoplejía y podía sólo expresarse escribiendo
raras palabras, pero tenía toda su lucidez. Este testimonio dice la gran admiración y amor
que el hermano Kieran tenía por el h. Basilio).
Giovanni Bigotto Basilio Rueda Guzmán, otro Champagnat Casa General, Roma 2002,
p. 80.
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8.

DE LA OBRA “VIDAS ENTREGADAS”

MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939.
Edelvives, Zaragoza, 1997.
H. Laurentino (Mariano Alonso Fuente), 1881-1936
“Al principio le cuesta bastante mantener la disciplina. Pero pronto logra hacerse respetar. Su carácter franco y ecuánime, su bondad y su ciencia le ganan los corazones, hasta el punto de que cuarenta años más tarde sus alumnos recuerdan con admiración sus
eminentes cualidades de educador”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio
marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 83.
H. Virgilio (Trifón Nicasio Lacunza Unzu), 1891-1936
“Brillante en los estudios, obtiene la licenciatura en Filosofía y Letras, especialidad de
Historia y Geografía”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de
España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 87.
“Era un hombre de rica personalidad: Su autoridad sobre los alumnos era absoluta,
pero al mismo tiempo amable. Inspiraba confianza, seducía a los alumnos por su elocuencia. En la comunidad tenía la “devoción del codo”, la aptitud para el servicio, siendo el
primero en el trabajo”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de
España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 87.
“Le gustaba mostrarse alegre y expansivo: Era un compañero a cuyo lado uno se animaba, olvidaba las penas de cada día y renovaba sus energías para el día siguiente. Durante
los recreos solía ser muy gracioso, era amigo de hacer bromas y de recibirlas, eliminando
así las tensiones. Uno que le conoció lo recuerda con estos rasgos: Era de trato agradable,
alegre en la conversación, entusiasta en el trabajo y emprendedor de gran iniciativa. Durante los paseos, en los recreos y en las excursiones, manifestaba su espíritu de familia y
su simpatía. Su sana alegría y su buen humor encantaban a todos y cautivaba a los más
serios. Trabajador incansable, asiduo y sencillo en el cumplimiento de todos los empleos.
Su sencillez y afabilidad le ganaban el afecto de muchos y la admiración de todos”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives,
Zaragoza, 1997. p. 87.
H. Alberto María (Néstor Vivar Valdivielso), 1910-1936
“Era admirable el orden y la disciplina con que cuidaba de las personas y las cosas. Los
postulantes le querían de verdad. Su carácter alegre, su habitual campechanía, que dejaba
translucir la limpieza de un alma contenta y satisfecha en el servicio divino, eran proverAMEstaún

295

Anexo 2

biales. A su jovialidad e inalterable simpatía se unía un interés constante por todo lo que
se relacionaba con las personas de la sección que le habían encomendado.
A pesar de su juventud se conquistó la simpatía de propios y extraños. Todos confiaban en él y le pedían consejo en muchas ocasiones”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 91.
H. Fortunato Andrés (Fortunato Ruiz Peña), 1898-1936
“Era paciente, bondadoso, servicial y muy hábil para la mecánica. Ninguna máquina
se le resistía. No desistía hasta poner en marcha cualquier motor averiado”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 126.
H. Gabriel Eduardo (Segismundo Hidalgo Martínez), 1913-1936
“Se ganó el aprecio de sus profesores y compañeros por la bondad de carácter, docilidad y aplicación al estudio”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista
de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 132.
H. Gil Felipe (Felipe Ruiz Peña), 1907-1936
“La sencillez del hermano Gil Felipe era extraordinaria, y hacía que se ganase la estima
de todos”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909
-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 138.
H. Isaías María (Victoriano Martínez Martín), 1899-1936.
“Era un hombre decidido, luchador y de carácter sincero y abierto. Pocos traslados y
poca movilidad en su currículo docente. Es una observación significativa para aquellos
tiempos en que las necesidades y otros motivos obligaban una mayor variación de destinos de la obediencia, especialmente al tratarse de un hermano joven”. MORAL BARRIO,
J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997.
p. 144.
H. Lino Fernando (Víctor Gutiérrez Gómez), 1899-1936
“Su manera de ser y su comportamiento en relación con los demás le ganaron la fama
de hombre pacífico. Cuando estaba él presente, no sólo no había problemas sino que se
tenía la seguridad de que todo funcionaría en orden”.
“Hombre muy dócil y servicial; de carácter algo apocado como consecuencia de una
meningitis que sufrió”. Positio. Pág, 56 § 172. Testimonio del hermano Eusebio José en,
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MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 175.
H. Licarión (Ángel Roba Osorno), 1895-1936
“Era un hombre de carácter franco y expansivo, que sabía mantener a su alrededor la
alegría y el optimismo. La gente estaba a gusto con él. Sus alumnos le tenían en gran aprecio porque sabía ganarse su simpatía. Su actividad, amor al trabajo y disciplina eran poco
comunes y aunque estos valores no calan fácilmente entre estudiantes, lograba hacerse
asequible con ejemplos prácticos que los entusiasmaban”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas
entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 178.
“Era muy movido y activo, eficaz en su tarea de educador y catequista: pese a su carácter enérgico, era un religioso dócil y ejemplar”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas,
Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 178.
H. Porfirio (Leoncio Pérez Gómez), 1899-1936
“Porfirio adquirió fama de ser un hombre estricto consigo mismo, mortificado y riguroso en las dietas. Tuvo ataques de fiebres palúdicas, pero era difícil verle guardando
cama. Si así se mostraba en la enfermedad, más exigente aún era en la vida cotidiana. No
toleraba exquisiteces ni comodidades y soportaba con facilidad la austeridad y el rigor”.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 188.
“Hombre alegre, servicial, competente en sus clases, que preparaba con antelación, era
en extremo caritativo”. Testimonio de Jesús Lamata Martínez en la Positio, pág. 131 § 389.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 188.
H. Salvio (Victoriano Gómez Gutiérrez), 1884-1936
“Los testigos son unánimes en resaltar su humildad, su sencillez en las palabras y en
el afecto. Su habitual sonrisa transparentaba una serenidad constante en su relación con
Dios y con los hombres. Esta sonrisa no le abandonó jamás, ni siquiera cuando tuvo que
estar postrado en cama, herido por una hemiplejía. Los jóvenes veían en él un ejemplo
continuo de virtud”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 197.
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H. Santiago María (Santiago Sáiz Martínez), 1912-1936
“El hermano Santiago Sáiz era un excelente educador: cumplía bien sus deberes, y prometía mucho como apóstol de los jóvenes. Era un profesor celoso y dedicado a su quehacer. Enseñaba con celo el catecismo a sus discípulos y era notoria su devoción a la Virgen
Santísima y a la Eucaristía. De carácter agradable y servicial para los alumnos y profesores”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939.
Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 204.
H. Santos (Santos Escudero Miguel), 1907-1936
“Era un profesor muy completo con los niños, a los que se dedicaba por entero. Era
ejemplar en el cumplimiento de sus deberes, que desempeñaba como buen religioso”.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 207.
H. Laureano Carlos (Pedro Sitjes Puig), 1889-1936
“Era un excelente profesor que sabía ganarse la confianza de los alumnos. Los hermanos de diversas comunidades educativas dan testimonio de esa reputación.
Fue par mí un hombre de gran sencillez, con las características propias de nuestros
Hermanos: afabilidad, modestia, actitud servicial para cualquiera y en cualquier ocasión,
incapaz de tener adversarios, por su bondad y sinceridad de corazón”. MORAL BARRIO,
J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997.
p. 166.
H. Epifanio (Fernando Suñer Estrach), 1874-1936
“Fue un excelente educador que se hacía atractivo a los estudiantes”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza,
1997. p. 117.
H. Carlos Rafael (Carlos Brengaret Pujol), 1917-1936
“Durante el año que ejerció su apostolado entre los niños dio un ejemplo admirable de
candor y sencillez. Disfrutaba en su noble vocación de religioso educador. Su optimismo
y sana alegría eran proverbiales y se contagiaban a los demás. No tenía problemas con
nadie y se sentía muy feliz en su labor. De él escribe el hermano Doroteo, su director: ‘Era
excelente profesor y, además, un alma piadosa y regular’”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas
entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 112.
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H. Jaime Ramón (Jaime Morella Bruguera), 1898-1936
“El hermano Jaime Ramón se distinguió por su dedicación a la clase. Por su propio carácter la docencia le resultaba penosa y sufría en el desempeño de su labor. Era frecuente
oírle levantar la voz en el aula, pero únicamente lo hacía como prueba del interés con que
se entregaba a sus alumnos. Quería enseñarles, que aprendiesen mucho, que adelantaran
constantemente. Todo le parecía poco, incluso el desgaste de sus propias energías, con tal
de lograr lo que juzgaba necesario para el porvenir de los jóvenes que le habían encomendado”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939.
Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 150.
H. Hermógenes (Antonio Badía Andalé), 1908-1936
“Al cambiar de destino, uno de los primeros años en que ejerció el apostolado, le dijo a
un Hermano: Me parece que no dejo nada aquí. El otro le contestó: No lo crea, deja usted el
recuerdo de su regularidad, buen carácter, sensatez y obediencia. Su memoria perdurará
entre profesores y alumnos. Era, en efecto, uno de esos hermanos que valen su peso en oro
porque siempre responden de lo que la obediencia les confía”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 142.
H. Vulfrano (Ramón Mill Aran), 1909-1936
“En todos los lugares desarrolló con celo su misión de educar cristianamente a los
niños, poniendo todo su empeño en mostrarles el camino del saber. Su clase sobresalía de
entre las demás por la disciplina y laboriosidad”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas,
Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 223.
H. Victorino José (José Blanch Roca), 1908-1936
“Siempre fue un hombre de modales sencillos, que obraba sin doblez”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza,
1997. p. 215.
H. Leónides (Jerónimo Messegué Ribera), 1884-1936
“Los alumnos mayores reconocían su valor y mérito como profesor. Era un maestro
que explicaba con concisión, buen método y exactitud”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 169.
H. Juan de Mata (Jesús Menchón Franco), 1898-1936
“Los que le conocieron hablan de un joven reservado en palabras pero con un rostro
expresivo que reflejaba hondos sentimientos. En él se manifestaba la alegría de su vocaAMEstaún
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ción”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939.
Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 162.
H. Teódulo (Lucio Zudaire Aramendía), 1890-1936
“En contra de las costumbres de entonces, él había obtenido autorización para perfeccionar sus conocimientos de filología en Alemania. Hombre muy ponderado y de recto
juicio crítico, por lo que gozaba de mucho prestigio y admiración entre los hermanos”.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 210.
H. Santiago (Serafín Zugaldía Lacruz), 1894-1936
“Hombre de vasta cultura literaria y artístico-musical, trabajó en la edición de libros”.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 200.
H. Leopoldo José (Florentino Redondo Insausti), 1885-1936
“Una sonrisa franca y perpetua llenaba de encanto su rostro y su persona, de tal manera que su trato y servicio resultaban siempre agradables. Los alumnos lo llamaban “el
santo”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939.
Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 172.
H. Ismael (Nicolás Ran Goñi), 1909-1936
“En su tarea como profesor... supo ganarse el afecto y el amor de los alumnos y de
sus padres”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909
-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 147.
H. Felipe José (Fermín Latienda Azpilicueta), 1891-1936
“Amigo del procedimiento socrático, encaminaba inteligentemente al discípulo para
que, de pregunta en pregunta, él mismo dedujera las formulas y conclusiones adecuadas”.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 120.
“Era de carácter franco, abierto y humorista. Recuerdo su mucha ejemplaridad y las
muestras de piedad sencilla, intensa, persistente”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 120.
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H. Baudilio (Pedro Ciordia Hernández), 1888-1936
“Era fiel y metódico en la revisión de los trabajos realizados por sus alumnos. ¡Cuantas
horas dedicadas cada día a la corrección de cuadernos y deberes! Pero todo quedaba compensado por el entusiasmo que sabía despertar entre sus alumnos”. MORAL BARRIO, J.
J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997.
p. 105.
H. Dionisio Martín (José Cesari Mercadal), 1903-1936.
“Excelente profesor, inspiraba a sus alumnos el amor al trabajo y al estudio. Impartía
cursos brillantísimos que le conquistaban las felicitaciones de los tribunales de examen.
Lleno de piedad y celo, conseguía que sus discípulos acudieran a la comunión frecuente o
diaria. Era bondadoso y muy celoso. Se preocupaba grandemente de los discípulos, dándoles ejemplos de piedad y de virtudes humanas”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 114.
H. Bernabé (Casimiro Riba Pi), 1877-1936
“Su éxito en la enseñanza fue completo, tanto en Girona como más tarde en Lleida y
Barcelona (Escuelas de la Concepción). Cautivaba a los alumnos, sobre los que ejercía un
natural influjo moral.
Se ganó las simpatías de familias y autoridades. Todos estaban satisfechos de la educación que recibían sus hijos y se sentían orgullosos de poder enviarles a un centro así”.
MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 109.
H. José Carmelo (Gregorio Faci Molins), 1908-1936
“Era delicado de trato, amable, piadoso y cumplidor de sus deberes. Era un hombre
callado, sencillo, sin presunción, que buscaba más bien eclipsarse y vivir en silencio.
Tenía una afición especial por el violín”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 153.
H. Martiniano (Isidro Serrano Fabón), 1901-1936
“En este marco de apostolado desarrolló el hermano Martiniano su vocación con gozo
y alegría”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909
-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 182.
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H. Miguel Ireneo (Leocadio Rodríguez Nieto), 1899-1936
“Bien dotado intelectualmente, aventajaba fácilmente a sus compañeros y coetáneos.
Estas capacidades tuvieron su reflejo en el rendimiento escolar y en su preparación académica, donde no se le resistía ninguna materia de estudio. Ya maestro, preparaba con
esmero las clases que debía explicar, y las daba con extraordinaria competencia”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives,
Zaragoza, 1997. p. 185.
H. Ángel Andrés (Lucio Izquierdo López), 1899-1936.
“Licenciado en letras, estilista, poeta, fue un hombre consagrado constantemente al estudio, sin mengua de piedad y espíritu religioso”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas,
Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 95.
H. Gaudencio (Juan Tubau Perelló), 1894-1936
“Fue siempre religioso a carta cabal, sobresaliendo de manera especial por su caridad
sin límites y piedad angelical”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 135.
H. Juan Crisóstomo (Juan Pelfort Planell), 1913-1936
“Su trabajo en la clase de los pequeños se hizo notorio por el aprecio que le manifestaban los niños y la admiración de los padres de familia. Su entrega a la tarea educativa fue
notoria”. MORAL BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909
-1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 159.
H. Prisciliano (José Mir Pons), 1889-1936
“Procedente de una familia de artistas, era un gran pianista. Hizo brillantemente sus
cursos de conservatorio y practicaba este arte como virtuoso perfeccionista”. MORAL
BARRIO, J. J., Vidas entregadas, Martirologio marista de España, 1909 -1939. Edelvives, Zaragoza, 1997. Edelvives, Zaragoza, 1997. p. 191.

9.

DE LA OBRA: “LOS MARISTAS EN MÉXICO”
Primera etapa 1899-1914 T. 1 (1977) ISBN 968-436-012-6
Segunda etapa 1914-1938 T. 2 (1982) ISBN 968-436-189-0
Tercera etapa 1938-1959 T. 3 (1993) ISBN 968-436-777-5
Editorial Progreso. Naranjo 248 México D.F.
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La Pedagogía Marista
Pronto advirtieron las familias que las esperanzas que habían puesto en los maristas,
eran fundadas. Porque, si es cierto lo que asegura el refrán : “Con la edad madura el seso”,
también es muy cierto que la “virtud supera los muchos años”, y que la absoluta entrega
a su labor, característica de los verdaderos discípulos de Champagnat, realiza maravillas,
así sean jóvenes los que se entreguen a ellos.
Los alumnos del Colegio de la Inmaculada mostraron muy pronto lo que se puede obtener con la disciplina paternal y la dedicación al trabajo. Don Ramón Castañeda fue el
primero en notar el cambio en su hijo mayor : “Muchacho inteligente, pero díscolo y desaplicado”. A poco de entrar en contacto con los Hermanos, cambió radicalmente. Su padre,
al comprobarlo, se hacía cruces, y su buena madre hablaba “de verdadero milagro”. Los
Hermanos, de ninguna manera sorprendidos, decían : “Con los hijos de las familias cristianas, no se requiere gran habilidad para reintegrarlos al buen camino, si es que se han
salido de él”.
“Pero, en fin, observaba don Ramón, algo han hecho ustedes para que este muchacho,
entrando en sus cabales, haya caído en la cuenta de que tiene que estudiar. Quisiera, en
verdad, saber lo que han hecho”.
“Nuestro secreto, decía el hermano Pedro, está al alcance de todos los maestros”. Y consiste “en ser siempre razonables con los alumnos; exigirles, constantemente, con la palabra,
y más con el ejemplo, puntualidad, orden y limpieza en sus personas y en sus trabajos”.
El canto, en la pedagogía del Padre Champagnat, desempeña un papel, aunque complementario, muy importante : educa el oído y la voz, eleva el espíritu e inspira nobles
sentimientos. Después troquela sentencias de gran sabiduría que vienen a ser verdaderas
“joyas de la memoria”.
El juego es, en la Pedagogía Marista, la primera prueba de la bondad de nuestro sistema : En él vemos si los alumnos son capaces de dominar su carácter, si realmente son
leales, si saben trabajar en equipo y hasta qué punto han afinado sus sentidos, robustecido
sus músculos, y adquirido los dones de fortaleza y de templanza.
Don Ramón, encantado y edificado de la sencillez de los Hermanos, que no hacían misterio de sus métodos, fue, más que nunca, adicto a ellos y trató de secundar su acción,
primero en su familia y luego aconsejando a sus parientes y amigos.
A mediados de noviembre llegó el refuerzo que la Comunidad esperaba. Los hermanos
José León, Tiburcio y Tirso, se hicieron cargo de sendas clases y el número de alumnos se
duplicó. Es probable que los grupos de la Primaria Superior tuvieran menos de treinta
alumnos, precisamente para que los maestros pudieran conocer a cada uno de sus discípulos, y así modelar con más eficacia su espíritu y su corazón.
AA.VV. Los maristas en México, Ed. Progreso 1977 1ª. Ed. Tomo 1, p. 43.
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H. Nacho Vázquez
“No olvido, querido hermano Pedro, que Dios nuestro Señor se sirvió de Ud. para llamarme a la vida religiosa en esta amada congregación... Yo quedé prendado de ustedes,
encantado de su manera de tratar a los niños y de enseñar; cautivado por su enseñanza
moral y religiosa; muy particularmente por sus catecismos del sábado en que nos hablaba
con tanta unción y cariño, de la devoción a la Virgen”. H. MARCELINO LUIS Ignacio
Vázquez del Castillo (1886 - 1977) Hnos. Marista de México Siguiendo sus huellas Ed. Progreso, México, 1998. p. 186.
Con ojos de especialista, la Comunidad se decidió por el antiguo colegio de “San Ignacio”, Avenida Alcalde nº 2, en lo que pudiéramos llamar el “corazón de la Ciudad”. El
edificio no era bello, pero sí amplio, y para la época, estaba muy bien ubicado.
El mobiliario fue fabricado exprofeso, en la Escuela de Artes y Oficios, que años después pasaría a manos de los padres salesianos, pero que, por el momento, dirigía su fundador, el M. I. canónigo don Manuel Azpeitia y Palomar.
Las inscripciones se iniciaron a principios de agosto, y como lo advertía el prospecto, el
Colegio no podría recibir más de sesenta alumnos, pues sólo disponía por el momento de
un par de Hermanos, pero, anunciaba, antes de diciembre, habrá cuatro hermanos más y
sería posible aumentar proporcionalmente el número de alumnos.
El 21 de agosto de 1899 se abrieron las acogedoras aulas del primer Colegio Marista de
México. Con el aplauso unánime de la sociedad tapatía, el establecimiento llevó el nombre
de Colegio de la Inmaculada Concepción.
Aunque parezca digresión, insertamos una anécdota que parecerá trivial, pero que
pone de manifiesto los caminos de Dios. Muchas veces nos ha referido el benemérito
hermano Ignacio Vázquez que tan pronto como sus señores padres supieron que estaba
abierta la matrícula del Colegio Marista, se presentaron a pedir la inscripción del adolescente. Pero al tomarle la edad, el hermano Pedro se dio cuenta de que el solicitante había
pasado de algunos meses el límite fijado y se negó, cortés, pero firmemente a recibirlo. Y
añade don Nacho: “Sólo después de reiteradas instancias de mi mamá, apoyadas por las
de uno de mis primos que con nosotros había venido, pude ser admitido”.
Quién hubiese dicho al buen hermano Pedro que había estado en un tris de perder una
de las vocaciones más fieles y más ejemplares que ha recibido la Provincia. Por algo es el
hermano Ignacio Vázquez, el primer marista mexicano, que ha sido, y sigue siendo a los
91 años, modelo de espíritu de familia y de “pasión por el trabajo bien hecho”.
AA. VV. Los maristas en México, Ed. Progreso 1977 1ª. Ed. Tomo 1, p. 42.
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9.

DE BIOGRAFÍAS QUE NO PERTENECEN A NINGUNA COLECCIÓN
Ir. Pedro Aleixo (Fedrico Rech 1906-1980) 16-23
Ir. Cipriano (Laurenço Rech 1908-1963) 24-44
Ir. Rogèrio (Nascido Nicolau Rech 1910-1960) 45-55
Ir. Nilo (João Ignácio Rech 1911-1988) 56-86
Ir. Paulo Sálvio (Leo Guilhermo Rech (1915-1972) 87-133
Ir. José Cândido Bairros, Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech

A nós que sempre fomos avessos a falar da vida alheia, por ironia da sorte os superiores nos confiaram a espinhosa missão de falar da vida alheia, daqueles Irmãos que já
partiram para a Casa do Pai. Tudo, porém, com o cuidado de falar somente do bem que
fizeram em vida, a fim de edificar os vivos e não escandalizar os jovens.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 3.
Por fim, repetimos que essas biografias não pretendem e não são livros de ciências,
nem de exegese ou apologética e muito menos de História.
Ao apresentarmos esses acontecimentos, tivemos a intenção de dizer a verdade, passando ao papel aquilo que nos foi narrado por pessoas fidedignas, deixando ao leitor a
liberdade de acreditar se quiser, como diz o título deste livro.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 7.
Cada vez mais nos convencemos de que há pensamentos (pronunciamentos) que são
importantes (válidos) não por terem sido expressos por pessoas importantes, mas porque
foram esses pensamentos que tornaram tais pessoas célebres ou importantes.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 7.
Há coisas que não têm explicação. Com essas biografias não queremos enganar nem
iludir ninguém.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 8.
Ir. Pedro Aleixio (Pedruca) Federico Rech 1906 - 1980
Encarnava o verdadeiro espírito de família, como, aliás, os demais manos. Essa herança veio do berço. Entre os demais manos, ele era o mais velho e como tal também respeitado. O que Pedruca dizia tinha a aprovação da maioria.
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José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 18.
Pessoa muito querida e prestimosa irradiava confiança e amizade. Além de uma boa
cultura, possuía dotes especiais, aplicados a serviços manuais em geral, na arte culinária e horticultura. Professor muito esforçado em transmitir seus conhecimentos religiosos e científicos. Lecionou História da Civilização, Inglês, Matemática, Física e História
Natural.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 19.
Bondoso e conselheiro muito procurado.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 19.
Um cartão do Irmão Laurindo Trombetta, Diretor do CEMAR, em Teresópolis dizia:
“Neste grupo está faltando um enfermeiro como você. No seu grupo, você era maravilhoso: conseguia devolver a saúde a todos e numa alegria contagiante. Obrigado por sua
presença transformadora”.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 20.
Ele era muito serviçal e disponível. Estava sempre alegre e feliz em poder servir. Sentia-se realizado na sua vocação de professor religioso marista. Na hora do trabalho pegava
no duro, mas também sabia aproveitar momentos de lazer para divertir os Irmãos. Apreciava uma boa pescaria e acompanhava os alunos que nos domingos à tarde iam ao campo
de futebol. Substituía-me com alegria na vigilância dos alunos internos. Entendia muito
de ervas e plantas medicinais, recomendando às pessoas que em grande número vinham
consultá-lo com freqüência. (Irmão Flaviano)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 21.
O Irmão Pedro Aleixo conhecia bem aquele dito popular:
“’O bem não faz barulho, o barulho não faz bem’, e o punha em prática. De modo geral,
não se projetava em nada, a não ser na bondade e no serviço. Era fã do trabalho manual.
Sempre que podia estava na chácara onde cuidava das galinhas e da criação; de vez em
quando matava um porco, fazia linguiça. Onde ele estava reinava o bom espírito, sobretudo o espírito de família. Era muito estimado por todos. (Irmão Edgar Haas )
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 22.
O Irmão Pedro gostava do trabalho manual, mas, antes de se entregar a ele, procurava desempenhar com muito zelo os compromissos de aula. Era um excelente professor e
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educador. Gostava e tinha um carinho especial pelas crianças. Nunca o vi triste ou mal-humorado. Gozava da estima de todos os coirmãos. (Irmão Avelino Scopel)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 22.
Ir. Pedro Aleixo (1906-1980)
Tudo no Ginásio me pareceu grandioso. Os imensos pavilhões, a Capela, os pátios, o
elevado número de Irmãos Maristas, cada qual ocupando determinada função. E, obviamente, as centenas de alunos, entre externos e internos. Em meio a todo aquele insólito cenário, aparecia a figura do Irmão Cipriano, regente da 1ª série ginasial A, onde eu passaria
o ano de 1931. Entre os alunos o mestre era tratado por “Cipria”. Logo ficamos sabendo que
na Família Rech, da qual era membro, havia mais cinco irmãos ingressados na Congregação fundada por Marcelino Champagnat. Um deles era o Irmão Rogério, 21 anos, regente
da 1ª série ginasial B, cuja sala de aula era ao lado da nossa. (Antonio Isaia, Ex - alumno)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 31.
Aos 23 anos de idade, Irmão Cipriano era um jovem mestre que se fazia respeitar e incutia nos alunos o significado da chamada Educação Integral. (Antonio Isaia, Ex - alumno)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 31.
De forte personalidade e vigor físico, impunha rígida moral e disciplina, aliada ao senso de responsabilidade. (Antonio Isaia, Ex - alumno)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 31.
Não posso deixar de mencionar a arte de Irmão Cipriano em caligrafia, principalmente
na linha gótica. Era perfeita e de extrema minúcia. Aliás, esta foi uma qualidade característica. (Antonio Isaia, Ex -alumno)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 33.
O Irmão Cipriano era uma figura simpática, um religioso acolhedor, cuja presença inspirava confiança e segurança. Tinha um olhar penetrante e por vezes inquiridor, nunca,
porém, que inspirasse medo; pelo contrário, em sua presença a gente sentia-se seguro
e tranqüilo. Sua disponibilidade para ajudar as pessoas era admirável. Era um homem
sociável quase por natureza, pois tinha um temperamento sangüíneo bondoso sem ser
bonachão. A disciplina e a ordem se refletiam em tudo o que fazia. Nunca ouvimos uma
queixa de seus lábios.
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Era sobretudo conciliador. Não gostava de briga. Sua autoridade se impunha de per
si. Os alunos e familiares o estimavam por demais. Para ele não havia distinção de cor
ou posição social: tratava a todos com benevolência e eqüidade. Os alunos o respeitavam
e o estimavam mais do que a um pai. Seu porte avantajado e robusto sobressaía entre os
demais Irmãos, mas ele sabia se debruçar sobre as necessidades de quem quer que fosse:
Irmãos, professores, alunos, pais e até empregados e funcionários.
Resumindo, pode-se afirmar que o Irmão Cipriano era um homem de Deus: verdadeiro
pai com as características de uma mãe.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 38.
O Irmão Cipriano era um sábio, mas nunca se prevaleceu de sua sabedoria e boas qualidades para aparecer ou se ostentar. Era por demais modesto, sóbrio e comedido, tanto
nas palavras como nos gestos, constituindo-se assim um modelo para todos nós. (Ir. Victor Rosseto)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 39.
Podemos dizer que o Irmão Cipriano deu um grande impulso à nossa vocação. Seu
semblante sereno, acolhedor e alegre deixava transparecer uma alma feliz e cheia de Deus.
Ele foi um marista exemplar que soube aliar a simplicidade, a humildade e a modéstia
à bondade de um grande coração. (Ir. Victor Rosseto)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 39.
Era jovem quando conheci o Irmão Cipriano. No primeiro momento, que entrei em
contato com ele, em Passo Fundo, causou-me uma impressão altamente positiva. Chamou-me a atenção pela maneira cordial e fraterna com que me recebeu.
Era uma pessoa que cativava pela sua maneira simples de ser. Já nos primeiros momentos de contato através do seu largo sorriso, que lhe era peculiar, irradia simpatia e
confiança.
Era um homem de porte um tanto majestático, mas de trato cavalheiresco, que a todos
encantava. Homem de fé e confiança, trabalhador, dinâmico e empreendedor. (Ir. Victor
Rosseto)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 40.
Professor competente, ainda que, às vezes, um tanto explosivo. Muito respeitado pela
sua personalidade forte e marcante, pela maneira pedagógica de conduzir a aula e pela sua
didática na transmissão de conteúdos. Pessoa altamente prendada, comunicativa e criativa. Como professor, mantinha o respeito. Entretanto, não havia distância entre o mestre e
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o discípulo. Na sala de aula, sem ser rigoroso, mantinha sempre um ambiente adequado a
um trabalho rentável. Nos intervalos - recreios - mantinha presença constante junto aos
alunos. Com eles conversava e brincava, pois era estimado por todos. Tinha o dom de irradiar alegria. Homem de cultura universal, destacava-se no desenho. (Ir. Victor Rosseto)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 41.
Gostava de organizar e dinamizar o esporte. Sabia ser mestre e pai/mãe ao mesmo tempo com os jovens internos. Às vezes, quando a paciência passava dos limites, era um tanto
explosivo. Apesar de contar com internos advindos de regiões distintas e os rapazes terem
mais de quinze anos, fez do internato uma verdadeira família. Convivia constantemente
com os internos, claro, quando eles não estivessem com os professores em sala de aula. (Ir.
Victor Rosseto)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998 p. 42.
Ir Rogério Rech (Cipria) (1910 - 1960)
Durante sua vida de professor Marista, o irmão Rogério sempre foi muito benquisto
pelos alunos e suas famílias. Ele também trabalhava com radiestesia e tratava com carinho as pessoas que acorriam a ele à procura de saúde.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 48.
Mesmo não sendo católico, sempre admirei a educação religiosa e integral dada pelos
Irmãos Maristas. Fui aluno deles durante 9 anos. Sempre respeitei meus mestres, reconhecendo neles homens religiosos competentes e verdadeiros educadores. Conservo ainda hoje uma grande dose de respeito e admiração para com essa Congregação, fundada
pelo grande educador Mercelino José Bento Champagnat.
Mas antes de falar do Ir. Rogério, por uma questão de justiça, eu não posso deixar de
assimilar aqui uma homenagem muito carinhosa ao I. Hebert Uno, Director do Colégio
São Luiz e na pessoa dele os demais Irmãos Maristas, verdadeiros pedagogos, gigantes
da educação, que me marcaram profundamente. Esses homens tinham tudo para esse
direito para ter a nós como seus filhos e às vezes, cuidados mais do que se fôssemos filhos.
Eles foram nossos verdadeiros pais na formação intelectual e espiritual. Jamais poderei
esquecê-los. (Dr. Régis Luiz Feldmann)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 50.
Na época, o Colégio não era misto. Só estudavam rapazes, ao passo que o Colégio das
Irmãs recebia as moças. Durante o recreio, dois alunos se estranharam e se engalfinhaAMEstaún
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ram a socos e pontapés numa briga acirrada. O Irmão Diretor, presente no pátio, deixou-os brigar tanto quanto sob a torcida dos demais, mas, quando viu que a briga se agravava,
interveio, pegou no cangote de cada um e os pôs contra a parede para se recomporem,
dizendo que ficassem a refletir sobre o que haviam feito.
No dia seguinte, a mãe de um deles foi ao colégio se queixar acerbamente contra o Irmão Diretor. Xingou-o, dizendo-lhe barbaridades na nossa frente, pois estávamos espiando pela fresta da janela do corredor. Ele escutou pacientemente o desabafo da tal senhora e
no final lhe disse: “minha senhora, este colégio é destinado a rapazes e não tem a finalidade somente de alfabetizar e instruir, mas visa à formação da personalidade; seu filho está
num colégio para homens e aqui, além de ser alfabetizado, ele deve se tornar um Homem.
Caso a senhora não esteja de acordo, deve retirar seu filho colocando-o num colégio para
moças” Nós, que assistíamos ao espetáculo pela fresta da janela, torcendo para que o Diretor apanhasse, nos sentimos orgulhosos e, cheios de brio, aplaudimos o Irmão Diretor.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 51.
De fato, esses Irmãos não só nos ensinaram a sermos bons cristãos e virtuosos cidadãos, como queria Champagnat, mas, sobretudo, homens de vergonha na cara!
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 51.
Irmão Rogério era gordo, enorme e inspirava grande respeito, mas também confiança,
exercendo uma grande influência sobre nós. Na presença dele nos sentíamos seguros.
A disciplina e a ordem era uma das características da Escola Marista.
Ele tinha uma enorme barriga. Quando sentado no seu púlpito, o crucifixo, que trazia
sobre o peito, não ficava na vertical, mas repousava sobre a barriga. Cruzava as mãos sobre o peito, falava pouco... muito mais pelas atitudes e olhar do que por palavras. Observava todos os movimentos da gurizada...
Quando fazíamos cálculos de matemática, ele, com uma régua de plástico na mão, observava como fazíamos as contas.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 51.
Quando alguém errava, ele não dizia nada; mas dava uma reguada na mão e sorria.
Se a gente continuasse errando, a cena recomeçava até que houvesse acerto e só então se
dirigia a outro aluno. Claro que nós não gostávamos muito disso, mas ajudou a criar uma
certa amizade entre nós, de tal forma que, quando tínhamos alguma dificuldade, recorríamos a ele com muita confiança. Era um pai para nós! Quanta saudade! Só de me lembrar,
fico emocionado, aliás, não posso rever algum colégio marista sem me emocionar. Os Maristas nos educaram!
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José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 52.
Fazia parte do coral. Quando íamos cantar em alguma igreja, ele nos acompanhava,
pois era bom cantor.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p.53.
O que ele tinha de extraordinário era uma enorme capacidade de influenciar as pessoas, no simples trato com elas. Não sei como explicar, mas tinha um poder de radiestesia
muito grande. Lembro-me que numa ocasião estávamos vários alunos em sua companhia
e ele entregou uma caixa para um de nós e pediu que a depositasse no chão... feito isso,
pediu que a levantasse do chão. Embora fizéssemos todo o esforço, não conseguimos levantar a caixa... Isto ele fazia sem hipnotizar ninguém. Neste sentido ele era espetacular.
Parece que ele tinha uma força sobrenatural! Alberto Shwertner (Ex-aluno)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 54.
Fui professor no Colégio São Luiz (Escola Técnica de Comércio) durante 26 anos e
guardo uma das mais gratas recomendações dos Irmãos daquele tempo. Não fui aluno dos
Irmãos, pois estudei com os Jesuítas, porém lembro-me bem do Irmão Rogério: decidido e
exigente. Gozava de muito bom conceito como professor, como profissional da educação.
Prof. Pedro Hoffmann.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 54.
Ir. Nilo (Nils) João Ignácio Rech (1911-1988)
Como professor era singular. Os alunos o temiam e o respeitavam como a um ser diferente, extraordinário.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 61.
Com sua fama de ser um sabedor e um adivinhador das coisas, era corrente entre o
povo, infindas vezes era procurado para saber onde estava o auto que desapareceu, para
saber onde foi parar o cachorrinho de estimação, ou quem foram os ladrões que limparam
a casa ou apartamento. (Ir. Luiz Rodolfi)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 68.
O Irmão Nilo era de um coração profundamente bom e sentia-se impaciente quando
não podia dar asas a sua magnanimidade. Qualquer pessoa que o fosse procurar, sempre
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era atendida por ele com muito carinho, salvaguardada a oportunidade da hora em que
vinha procurá-lo.
A própria comunidade tinha que ajudá-lo a proteger-se das múltiples vezes que era
procurado em momentos inoportunos. (Ir. Luiz Rodolfi).
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 72.
Era meu confidente extraordinário: ele me destrinçava todos os problemas; melhor:
clareava-me todas as ‘atrapalhações’... Compromisso da minha parte: seguir a orientação
e guardar segredo. Só. (Nunca traí-lo, recomendava).
Ele era um conselheiro da minha saúde e da minha vida; sempre me assistia e nunca
falhava em nada.
Admirava a minha inteligência, minha tranqüilidade, meu jeito e paciência ao fazer as
coisas e ‘quebrar os galhos’ que apareciam. Pessoalmente, eu lhe devo toneladas de gratidão pela assistência que me prestou. (Ir. Luiz Rodolfi)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 78.
Eu gostava dele porque era alegre, sincero, franco e leal. E porque, quando o consultava, em qualquer assunto, a resposta vinha curta, clara, imediata, certa, simples e concreta.
Nunca embromava nem ‘descarrilava’ os objetivos. (Parecia a alma sábia de um anjo do
céu). Com ele, o sim era sempre “sim” e o não sempre “não”. Meias -verdades: nunca! (Ir.
Luiz Rodolfi)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 78.
Ele gostava muito de crianças. Sabia tratá-las com grande atenção e carinho. Eu vi isso
dezenas de vezes. Zelava pela saúde e a vida delas como se fossem filhos dele. (“Amava-as”
por causa da inocência). Esse devotamento ele o estendia também para os adultos amigos.
Eu posso testemunhar isso e algo mais: ele sofria junto quando um amigo entrava em dificuldade ou embaraços. Conheci particularmente a solidariedade dele numa época em que,
a certa altura da vida, eu fui mal interpretado e injustiçado. Maravilhoso: ele “adotou”
ocaso e pesquisou tudo; depois, me esclareceu, tranqüilizou e orientou como se fosse meu
pai ou irmão. Que alma reta, devotada, generosa! (Ir. Luiz Rodolfi)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 79.
Irmão Nilo era uma pessoa muito simpática, amável e bondosa que sabia acolher a
todos quantos recorriam a ele. Aliás todos os Rech constituíam uma família maravilhosa.
Ele transmitia confiança. A gente perto dele se sentia seguro. Era fraterno. Gostava da
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vida religiosa e sentia-se feliz em estar junto aos demais Irmãos e servir. Apreciava muito
uma boa pescaria. Sabia repartir as horas de trabalho e de lazer. (Irmão Félix Conte)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 80.
Ao longo de muitos anos como estudante e depois como funcionário e professor do
Colégio Marista PIO XII, conheci e passei a admirar o grande valor dos educadores e da
obra educacional marista.
Um desses admiráveis educadores foi o Irmão João Ignácio Rech, o IRMÃO NILO que,
mesmo aparentando uma grande austeridade, era uma pessoa amável e bondosa, que acabou transformado-se em uma lenda no Vale do Rio dos Sinos. (Prof. Hélio Morchel. Preso
Da Associação de Ex-Alunos Maristas de Novo Hamburgo)
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 81.
Ir. Leo Guillermo Reich (1915-1972)
Como foram seis anos de convívio com o Irmão Leo, muita coisa bonita aconteceu sem
dúvida, mas o dia a dia não costuma registrar tudo. Irmão Leo era o mesmo: enérgico e
vigilante, exigia ordem e trabalho sério. Encarregou-se do funcionamento da Escola Técnica de Comércio e nela os alunos podiam afirmar: olha o Irmão Leo! Os professores o
estimavam porque sabia “maneirar” o horário de cada um. Irmão Albino Moretto.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 100.
Nas aulas da manhã, quem não lembra a segurança com que ministrava matemática,
física, inglês; historia, qualquer matéria, com invulgar desenvoltura e sucesso. Irmão Albino Moretto.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 100.
Gostava dos juvenistas, naqueles anos residindo no Aurora e seguindo o curso ginasial. Sabia brincar com eles, nunca se ouviu dele alguma queixa ou comentário desairoso.
Parecia espelhada nele a linguagem: coragem, pra frente, vocês irão me substituir em breve. Sempre a postos nos momentos de oração, quer da comunidade; quer em companhia
dos juvenistas. Irmão Albino Moretto.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p.100.
Em todo o tempo vimos o Irmão Leo cada vez mais próximo do “ponto ideal” do religioso e do homem.
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Constatávamos o exterior, espelho fiel de um íntimo cada vez mais gigante. “Homem
dos Sete Instrumentos”, conhecia e orientava as oficinas, a horta, a pecuária, os pomares
... e arregaçava as mangas para ajudar. Irmão Albino Moretto.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 100.
Quando, em 1970, achamos bom dar ao Colégio uma banda marcial, nos moldes daquela da SA TC de Criciúma, notamos que o Irmão Leo se entusiasmou e acompanhou todos
os passos até estar com instrumentos e uniformes. Toda vez que ela se deslocava para
abrilhantar desfiles, Irmão Leo estava junto, como se fora um exímio comandante, ele que
apreciava sobremaneira tudo o que levasse ao domínio pessoal, pela disciplina. Era extremamente gostoso e gratificante conviver com um homem sábio e fraterno. Irmão Albino
Moretto Irmão Albino Moretto.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 101.
Eu, basicamente, passei toda a minha infância e adolescência em convívio direto, constante, e até diário com os Irmãos e Colégio. Portanto, conheço um pouco da história e
guardo uma lembrança viva daquele tempo, pois creio que foi a época mais feliz da minha
adolescência. Fernando L. Casagrande - ex-aluno.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 101.
Assim que terminei o Grupo Escolar, fui matriculado no Admissão, no Ginásio Aurora
e mais tarde vim a conhecer e a conviver com o Irmão Leo. Na 2ª série ele lecionava língua
inglesa. Sua fama era de durão. Embora esta característica fosse comum aos Irmãos da
época, a fama era do Irmão Lêo. Fernando L. Casagrande - ex-aluno.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 102.
Realmente ele demonstrava mais e suas atitudes confirmavam. Era muito fechado. Introspectivo, falava pouco com alunos. Aliás, não me lembro dele participando de recreações conosco, ao contrário dos outros Irmãos, como exemplo o Irmão Maiorino, que era
muito ativo e incentivador do esporte (vôlei, basquete, futebol). Nós, que jogávamos nos
times do Colégio, tínhamos tudo com o Irmão Maiorino e, neste sentido Irmão Leo implicava conosco e com ele. Eu me recordo que muitas vezes o Irmão Maiorino solicitava a
dispensa da aula para treinarmos e o Irmão Leo ficava na “arara”. Fernando L. Casagrande - ex-aluno.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 102.
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O Irmão Leo era o Regente 4° série, a série temida de todo o Ginásio. Ele lecionava várias matérias, se não me engano, eram matemática, ciências, inglês e religião. Quando ele
entrava na sala de aula ninguém ousa falar ou fazer movimentos, pois o castigo era certo.
Com ele não tinha desculpas. Era sim ou não. O que ele tinha para dizer falava na cara,
olhando fixamente para os olhos. As notas eram o reflexo puro e simples do desempenho
de cada um.
Certamente não era simpático para nós, alunos. Os outros Irmãos eram mais tolerantes, mais amigos, não eram pessoas distantes. O Irmão Leo colocava uma barreira entre
ele e as pessoas. Essa era e é a minha impressão até hoje. Ele tinha um lado que, mais tarde
vim a descobrir e hoje consigo entender: o lado místico (ou mítico). Nunca falou muito
sobre isso, mas as poucas vezes em que mencionou seus poderes telepáticos e energia
mental, ficaram gravados na minha memória.
Como religioso e educador, cumpria com suas obrigações rigorosamente. Às vezes me
dava a entender que não gosta muito de horários. Fernando L. Casagrande - ex-aluno.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 102.
Em algumas ocasiões ficava para jantar conosco. Uma ocasião, recordo bem, ele hipnotizou minha irmã menor. Neste dia, propriamente, percebi seu lado místico, solitário,
telepata, de poucos amigos, fazendo consultas, usando os dedos sobre a assinatura do
nome da pessoa, fazendo curas através da receita de remédios. Fernando L. Casagrande
- ex-aluno.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 103.
A soma dos pontos até a metade do ano, nas suas matérias, não eram maiores do que
6. Exigia muito de mim, castigava-me fazendo copiar 100 vezes a lição e assim por diante.
Acabei por não entendê-lo naquela época, e fui para outro Colégio. O Irmão Leo era temperamental e imprevisível, em algumas ocasiões. Fernando L. Casagrande - ex-aluno.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 104.
Com seu jeito prussiano, impunha respeito na Escola Técnica de Comércio (Contador)
do qual era responsável. Lembro que na saída da aula, às 22h30min, ele acompanhava o
pessoal ou ficava na rua perto da esquina com minha casa, observando o pessoal. Ninguém gritava ou fazia algazarra. Mas, também, depois de virarem a outra esquina, a bagunça era grande. Coisas da rapaziada da época, não havia maneira de conter os revoltosos. Era assim mesmo. Fernando L. Casagrande - ex-aluno.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 104.
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Entre os anos de 1975-79 visitava eu os Colégios de Província. Certa feira, entrei, à noite, no Colégio Aurora. Dei-me com o Irmão Leo, no corredor. Como não se ouvisse nada,
perguntei: Não há aula hoje à noite? Riu gostosamente e mostrou as janelas iluminadas,
acrescentando: ‘Aqui não há aluno fora de sala e não se aceita indisciplina’. Realmente, o
Irmão Leo tinha autoridade natural notória. Sua presença nos corredores inibia qualquer
conversa ou manifestação ruidosa dos alunos do Contador, que ele supervisionava, à noite. Nos recreios, misturava-se com os alunos e dava gargalhadas. (Irmão Aloísio Kuhn).
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p.105.
Educador muito respeitado pelos alunos, era dono de uma autoridade natural. Professor versátil em várias disciplinas. Empregou seu talento e pendores para a radiestesia, a
favor do próximo e pobres que o procuravam, indicando-lhes remédios. Parco nas refeições. (Ir. Pedro Sartori Zanella).
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 105
O Irmão Leo era um homem extraordinário, vivia em outra esfera e necessitava de
muita compreensão. Suas aulas brilhavam por uma disciplina natural, às vezes um pouco
excessiva. Impunha-se de uma maneira natural em todos os ambientes. Pelo que eu sabia,
não teve nenhuma formação universitária. Freqüentou a universidade da vida. (Professora Cleide Regina John Morona. Orientadora do Colégio Aurora).
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 118.
Foi um educador respeitadíssimo. Nos primeiros contatos com seus alunos não causava boa impressão. Mas aos poucos conquistava a amizade e admiração de todos. (Professora Cleide Regina John Morona. Orientadora do Colégio Aurora).
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 118.
Posso dizer que o Ir. Leo era uma pessoa de poucas palavras, não falava muito na comunidade, fruto de um feliz temperamento que o tornou muito discreto e alimentou sua
discrição, praticando-a como virtude. Dava-se bem com todos. Aproveitava de seus dons
paranormais para o bem de seus Irmãos que o consultavam e para as pessoas que, numerosas, o consultavam, mas sem nada exigir. (Professora Cleide Regina John Morona.
Orientadora do Colégio Aurora). José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis
irmãos Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998 p. 119.
Homem sério, tinha uma disciplina em aula sem imposições. Era muito respeitado pelas pessoas, certamente por seus dotes exercidos com simplicidade. (Professora Cleide
Regina John Morona. Orientadora do Colégio Aurora).
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José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 120.
Conheci o Irmão Leo em 1956, quando estudava no Colégio Aurora. Era professor que
despertava comentários e curiosidade. Comentários, porque era muito reservado com os
alunos e também com os demais maristas. Curiosidade, porque estava sempre envolvido
por uma auréola de mistério, principalmente, porque, segundo diziam, sabia o que os alunos pensavam. Quando realizava provas, fornecia as questões e se retirava da sala.
Evidentemente, sempre havia os que consultavam livros ou amigos. O Ir. Leo, geralmente dava notas baixas para esses alunos. Todos ficavam muito curiosos para saber
como ele descobria os que haviam “colado”.
Muitos anos depois, entendi como ele sabia. Logicamente, sendo uma pessoa muito
sensível, sentia a energia nervosa colocada no papel, assim, percebia logo os que conheciam a matéria e os que copiavam. Usava sempre óculos escuros. Normalmente era calmo
e não perdia a cabeça. Nunca tive problemas com ele e aproveitei bem meu tempo de estudante nas matérias que ele lecionou.
Esta foi a experiência como aluno.
Após haver concluído os estudos, fui convidado a lecionar no Colégio.
Lembro-me que, por volta de 1966, Irmão Leo passou a exercer o cargo de Diretor da
Escola Técnica. Sempre deu muito apoio ao Corpo de Professores e muitas vezes substituía algum faltante.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 121.
Fala o professor e jornalista, NILSON THOMÉ. Os Irmãos Maristas são por demais
conhecidos em Caçador. Podemos citar algumas escolas e ruas que levam o nome de algum Irmão Marista o por exemplo: a Escola Municipal Irmão Venâncio José - a Rua Irmão
Thomas - a Rua Irmão Guido Gabriel e o Colégio Estadual Irmão Leo.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 121.
De modo geral a gente tinha um certo medo, isto é, um receio respeitoso porque ele
tinha autoridade, sem ser autoritário. Impunha-se pela presença. Ele marcou a Escola de
Comércio que teve épocas: antes do Irmão, durante o Irmão Leo e depois de Irmão Leo.
Posso dizer isto porque convivi com ele, andando pelos corredores, ouvindo os gargalhadas gostosas que ele dava mas também vendo como ele se compadecia das pessoas que
sofriam e iam consultá-lo. Era admirável. A gente via que ele ganhava muitos presentes
mas não ficava com nenhum, os dava a outras pessoas necessitadas. A imagem que eu
tenho dele é essa aí. (Sr. Celso Maripi).
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José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 124.
Mais ou menos em 1943 eu entrei no internato do Colégio Aurora. Conheci o Irmão Leo.
Ele gostava de futebol e muitas vezes era juiz. Dirigia a banda do Colégio com muito entusiasmo. Ele era muito severo, correto e exigente. Ministrava matemática, era bom professor, mas não dava uma colher de chá para ninguém. O aluno tinha que sair dali sabendo.
Neste sentido ele era uma pessoa querida, honesta e humanitária. Ari Paloschi - Ex-aluno.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p, 124.
Ele era admirável como professor de matemática. Na hora das provas orais nos fazia
comer “o pão que o diabo amassou”. Fazia umas perguntas curiosas só para mexer conosco, como por exemplo: “Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão?” E nós ficávamos
sem resposta.
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 125.
O Irmão Leo não tinha um Curso Universitário, porém tinha pelo menos 14 formaturas
(Diplomas), inclusive um “Brevet” de piloto de avião. Dizem que um dia ele sofreu um acidente quando pilotava um avião de passeio e que por falta de combustível teve que fazer
uma aterrissagem forçada, não tendo sofrido nada. Ainda não era chegada a sua hora!
José Cândido Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto
Alegre 1998 p. 126.
O Irmão Leo tinha muitos conhecimentos além de ser um competente e excelente professor. Impunha-se pela sua capacidade e também por sua grande bondade. José Cândido
Bairros Acredite quem quiser. Os increíveis irmãos Rech, Evangraf, Porto Alegre 1998 p. 126.
Rua Irmão Jacinto
A cidade de Santa Maria traz a marca marista, em seus monumentos, educandários e
vias públicas.
Chegados a Cidade-Cultura nos idos de 1904, os Irmãos Maristas marcaram sua presença, durante quase um século, na História Cultural e na Geografia Turística da Cidade
- Coraçao do Rio Grande.
Na Praça Roque Gonzales há os monumentos ao Santo Fundador do Instituto, Marcelino José Bento Champagnat e ao Irmão Weibert, Fundador da Província do Rio Grande
do Sul e Diretor do Colégio Santa Maria.
No largo da viação férrea está o monumento ao Irmão Estanislau, o “Padre das Cabras”.
Além dos Colégios mantidos pelos Maristas, Santa Maria (1900 alunos), Escola Assistencial São Luiz (105 alunos) e Escola Marista Santa Marta (510 alunos), há escolas deno318
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minadas pelo Poder Público: Irmão José Oitão (estadual), Irmão Quintino e Irmão Estanislau, ambas municipais.
Obs: Irmão José Oitão, antes de ser o Reitor da PUC/RS, foi notável Professor de Matemática no “Gymnasio” Santa Maria. Irmão Quintino passou praticamente toda sua longa
vida no Colégio Santa Maria e na Escola São Luiz da qual foi Diretor.
Várias obras, além de Marcelino Champagnat, no bairro Na. Sra. de Lourdes, levam o
nome de Irmãos Maristas: Irmão Donato, o veterano e paciente porteiro do Colégio Santa
Maria, no bairro N”. Sra. de Lourdes; Irmão Robertão, o destemido organizador do famoso Batalhão Flores da Cunha e eminente Professor de Matemática e Química, no bairro
Formosa; Irmão Teodoro Videra, um Mestre metódico de desenho geométrico, no bairro Na Sra. De Lourdes; Irmão Leão, exímio Professor de Química e patrono da Banda
Ginasial e da Sede campestre dos Ex-Alunos Maristas, na Vila Maringá; Irmão Cláudio
Rohr, abnegado Diretor do Banda Esperança e das Escolas da Cooperativa de Consumo
dos Empregados da Viaçao Férrea do Rio Grande do Sul e das Escolas Turmeiras, na Vila
Pôrto-do-Sol, e, por último, Irmão JACINTO, também na Vila Pôrto-do-Sol, o amigo das
crianças e extraornário alfabetizador: Aqui a Lei Municipal n° 4133, de 26-12-1997.
A denominação de uma artéria de trânsito significa uma mensagem pública na intenção de seus inspirados promotores e constitui, por certo, um expressivo e oportuno lembrete aos eventuais transeuntes e às gerações vindouras, do exemplo e das virtudes de
uma figura humana singular na seara específica, no caso, educação e defesa da cidadania
das crianças.
A Rua Irmão Jacinto recordará a quantos por ela transitarem que a cidade de Santa
Maria quis perpetuar a posteridade, justíssima homenagem a um cidadão benemérito
que, por mais de meio século (54 anos) nela trabalhou e exerceu o apostolado da educação
e do carinho as crianças.
Por feliz coincidência esta via pública acha-se nas adjacências da Escola Marista Santa
Marta, consumida e mantida sociedade Meridional de Educação (Irmãos Maristas). Destina-se a uma clientela carente, na região dos “Sem Teto” e tem capacidade para até 800
alunos. Totalmente gratuita, é uma presença significativa dos Filhos de Champagnat, que
afirmam acreditar na Educação e no Ensino, como espaço eminentemente humanizador,
evangelizador e próprio a formação para a cidadania.
É lá perto que fica, e muito bem, a lembrança do Irmão Jacinto, perpetuada na rua que
lhe ostenta o nome, pois os meninos pobres e desassistidos foram sempre seus prediletos e preferidos, como queria Champagnat. Um monumento! O nome num educandário,
numa rua! É uma bússola! Um referencial perene de fidelidade e de imitação!
Ir. Oscar Mombach Irmão João Luiz Martini (Jacinto) (1904-1996) Gráfica Editora Pallotti Santa Maria RS, 1998 p. 23 - 26.
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Lluís Torres i Panadés 1907 - 1936.
Hermano Salvador Lluís 1907 - 1936 Alumno del Colegio Sagrat Cor de Lleida. Cogul
Garrigues Catalunya
“La seva vocació marista es veié afavorida per un entorn propici. L’estada al col.legi del
sagrat Cor del Maristes de Lleida i la convivéncia amb el germa Manuel Emili, que fou el
seu guia espiritual i millor conseller”.
Roma Sol i Clot / Carme Torres i Graell, Carme. L’última llicó del germà marista Salvador,
Vicepostuladuría, Madrid 2000, p. 35.
“Quan per primera vegada vaig veure els germans, em seduí aquesta vida i em semblava no poder-n’hi haver altra de millor. Peró pensant que era impossible per a mi, no vaig
dir resd’axió”.
Roma Sol i Clot / Carme Torres i Graell, Carme. L’última llicó del germà marista Salvador,
Vicepostuladuría, Madrid 2000, p. 34.
“El germa Salvador Lluís Torres viu totalment lliurat a la seva missió i donant la seva
vida com a testimoni de la fe personal y del seguiment de Jesucrist el Senyor”. J.M. Alimbau en
Roma Sol i Clot / Carme Torres i Graell, Carme. L’última llicó del germà marista Salvador,
Vicepostuladuría, Madrid 2000. p.15.
“Els habitants de Canet de Mar i d’altres llocs, en serven, encara avui, un gran record,
una excel.lent memoria i una gran admiració del germa marista Lluís Torres Panades”.
J.M. Alimbau en
Roma Sol i Clot / Carme Torres i Graell, Carme. L’última llicó del germà marista Salvador,
Vicepostuladuría, Madrid 2000. p.14.
“Sortosament, d’aquest temps de Girona tenim un preuat retrat del germa Salvador
Lluís. Li fa l’exalumne Jaume Lamata, que diu d’ell el seguent: ‘Era exemplar i servicial.
Resava amb molt recolliment i se’l veia unit íntimament a Déu. No escatimava temps en el
fidel compliment dels seus deures religiosos i el mateix feia amb les classes. Si alguna religió sobresortia era, sens dubte, el seu amor filial a Maria, amb el rés del Rosari. Solia fer
també visites freqoents al Santíssim, al qual demanava forces per lluitar contra els seus
defalliments. Sovint feia novenes per demanar la gracia de la perseverancia’”.
Roma Sol i Clot / Carme Torres i Graell, Carme. L’última llicó del germà marista Salvador,
Vicepostuladuría, Madrid 2000, p. 46.
“L’educador marista és un home molt coratjós que té la humilitat com a sostre; per lIei,
l’obediemcia; la pobresa, per riquesa; per grandesa, la castedat; l’oració i la devoció mariana, per forea; i per delícia, la Sagrada Comunió i la meditació”. És llavors que el resultat
d’imitar aquest model, enfortit en I’oració i vivint el camí de perfecció, és un educador
marista que respecta els alumnes; que s’alegra amb ells; que s’entristeix amb ells; es fa
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infant entre els menuts; i, sense perdre maí la gravetat propia del seu estat, es fa un d’ ells.
La consequencia és gaírebé miraculosa. Els alumnes estimen aquest educador i aquesta
estima és el primer pas indefugible per a l’eficacia de l’educació humana i cristiana que vol
oferir”.
Roma Sol i Clot / Carme Torres i Graell, Carme. L’última llicó del germà marista Salvador,
Vicepostuladuría, Madrid 2000, p. 46.
“És el moment que el maristes deixen de dir-se germans a ulls de la societat i en la
documentació del temps i passen a utilizar el Don o el Torres. Malgrat aixo, els escolars
continuaren sempre anomenat-los “hermanos”, tan a en Lluís com als seus companys. Ho
constaten els exalumnes de manera unanime. Es un costum d’anys que no es canvia de
cop i volta.
Roma Sol i Clot / Carme Torres i Graell, Carme. L’última llicó del germà marista Salvador,
Vicepostuladuría, Madrid 2000, p. 80.
“És pel seu caracter i la tasca que realiza que no pot pas estranyar ningú que encora
avui la presencia d’en Lluís sigui viva a Canet, on s’en guarda memoria i es parla d’ell amb
admiració. Ho hem pogut constatar en escriure aqueta biografía. És el record de’un marista coratjiós, home bo, lliurat als altres, que deixa profunda petjada”.
Roma Sol i Clot / Carme Torres i Graell, Carme. L’última llicó del germà marista Salvador,
Vicepostuladuría, Madrid 2000, p. 86.
H. Urbano José
“Él es, en Colombia, el hermano marista que goza de más prestigio, tanto en el seno de
la Comunidad, como fuera de ella”. Hermano Leonida, S. G.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 9.
“Dios me concedió el privilegio de conocer personalmente al hermano Urbano José.
Su figura austera y diminuta es de las que nunca pueden olvidarse. Pero debo a usted el
haber conocido el corazón del apóstol, del pedagogo, del escritor, del sabio, del apasionado de María, del catequista, del hombre de Dios, del amigo sincero, del Marista perfecto”.
Enrique González, Franciscano en
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín
1963, p. 11.
“En las aulas su palabra diserta, su información vastísima eran fuente inagotable de
luz y conocimientos. Oírlo era una fiesta espiritual. Enseñaba con dominio absoluto de
los temas y con una forma y manera convincente y peculiar que deleitaba. Agréguese a
esto su fina distinción, su modestia ingénita, la voz suave y agradable, el gesto sencillo de
amigo sincero”.
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LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 24.
“A propósito de la llegada de los hermanos maristas comenta don Andrés J. Lenis:
“Para el viejo Cali fue un acontecimiento novedoso la presencia de ésta misión francesa
en el Colegio de Santa Librada. Nadie en la ciudad había oído nombrar antes a la Comunidad a que pertenecían. Se supo entonces que eran religiosos con exclusiva dedicación a
la enseñanza.
A pesar de las circunstancias especialmente difíciles, pronto reinó la disciplina, florecieron los estudios, y la piedad transformó los corazones, a tiempo que se remozaba y
transformaba también la vieja casona.
Fue tan manifiesta y apreciada por los padres de familia la acción de los Hermanos,
que en la solemnidad de la clausura del año lectivo, condecoraron al hermano Amancio
con una medalla de oro, en prenda de admiración y gratitud.
Es maravilloso cómo esos profesores aún no familiarizados con el idioma, lograron
tan magníficos resultados, fruto y recompensa de su acendrado espíritu religioso y de su
admirable consagración.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 44.
“Pocos días habían pasado desde que empezó a ser nuestro maestro este joven distinguidísimo, y ya tenía ganados por su suavidad y don de gentes, por el dominio de las materias que explicaba y por su innata vocación de maestro, que es como decir padre espiritual, la voluntad y los corazones infantiles de aquel grupo”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 44.
“Referían los hermanos que convivieron en Santander con el hermano Urbano, como
se consagraba él a su trabajo cotidiano. En un clima ardiente y con tan crecido número de
pequeñuelos en clase, se industriaba para hacer atractiva y amable cada una de las asignaturas. Todo momento libre lo empleaba en poner centenares de muestras de escritura;
la corrección de gran número de sumas, restas y multiplicaciones, etc., no le dejaban un
solo momento libre.
Los pequeñines le tomaron inmenso cariño, lo mismo que los padres de familia, el
Señor Cura, y el Coadjutor Padre Víctor Bonilla”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 46
Los dos jefes del gobierno departamental, asistieron a la sesión de clausura del Colegio
de Yanaconas, y se formaron un concepto muy favorable de la organización, disciplina
y eficiencia instructiva, que le había infundido el hermano Urbano José, su fundador y
primer Rector”.
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LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 56.
“Las aulas presentaban un bello aspecto, gracia al gusto del hermano Eusebio, los amplios entarimados para los catedráticos, los grandes tableros que recibían sin descanso el
signo gráfico del idioma, explicado por el doctor Leonardo Tascón; de las matemáticas,
por el hermano Augusto o de la geografía por el hermano Bautista, etc., todo formaba un
conjunto simpático y amable propicio a la buena formación del educando.
Tenía este plantel veinte y cinco alumnos cuando los maristas lo tomaron bajo su dirección y lo entregaron al gobierno con quinientos estudiantes de secundaria y con los seis
años de bachillerato perfectamente organizados.
Regentó el hermano Urbano el Colegio Académico en perfecta armonía de espíritu y
acción con los señores de la Junta; así un escritor pudo decir: “Los alumnos del Colegio
Académico de Buga que contestaron lista en el sexenio rectoral del hermano Urbano recordarán que la labor directiva del piadoso hijo de Champagnat no se reducía a la pasiva
administración de los servicios escolares.
En el trato frecuente de quienes a él se acercaban, en el improvisado platicar de las
horas de descanso, en la admonición privada o colectiva, en la reprensión oportuna, y
dentro y fuera de los lindes de jurisdicción, en el generoso estímulo y decisivo aliento, que
tantas vocaciones recibieron de sus labios, mostraba el hermano Urbano que en el interés
sostenido y eficaz de seguir y encauzar los desconcertados movimientos de los educandos
radicaba la función del maestro tal como él la entendía y la ha venido practicando hasta
merecer la reconocida”. LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 58.
“Este plantel, decía entonces el doctor Romero Lozano, con su nombre, su historia,
sus enseñanzas y su influjo, tiene el sello de la inconfundible personalidad del hermano
Urbano, que tuteló sus primeros años de existencia.
Tan meritorio Instituto ha conservado el mismo espíritu, la misma fisonomía interior,
bajo el gobierno de los nuevos rectores.
Voy a poneros de presente ciertos caracteres o señas peculiares por donde, ya en la
madurez de mi conciencia, continúa diciendo el doctor Romero Lozano, he venido a descubrir el espíritu que en este colegio dejaron sus beneméritos Rectores.
Nada se encarece tanto en los libros, conferencias y congresos de Pedagogía como las
relaciones estrechas, que deben reinar entre la escuela y la vida. Se acostumbra presentar la escuela antigua como un áspero lugar de corrección y de castigo, de cuyos muros
amenazantes están proscritos los encantos del hogar, los menesteres, objetos y preocupaciones más útiles y convenientes para la práctica formación del ciudadano. La escuela
vieja era cárcel, un antro, una de esas penosas necesidades impuestas por el artificio de
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la sociedad. Y al señalar las nuevas tendencias y el nuevo concepto escolares no sabemos
en qué momentos históricos, en cual período fijan los flamantes pedagogos la tiranía de la
escuela vieja, de la odiosa y anticuada escuela. No sabemos si la escuela nueva y activa, es,
por lo menos en Colombia, revelación y privilegio de estos calamitosos días. Y no faltan
ingenuos o mal intencionados que crean o finjan creer que fue ayer no más cuando fueron
abolidos el régimen de la férula y el sistema de las lecciones de carretilla y papagayo. Yo
solo sé decir que el Colegio de Santo Tomás de Aquino, apreciado en globo y considerado
por varios aspectos, era para sus alumnos prolongación del hogar doméstico, fuego que
refocila, pero también fuego que templa y aún llama quemante y, en verdad, taller muy
bien dotado para modelar hombres útiles.
Un hogar verdadero, no un hogar en sentido poético, no el hogar blando y meloso de
los desahogos sentimentales; contiene penas, restricciones y aún desencantos. Un hogar,
como indispensable noviciado de la profesión de vivir, es de suyo, propicio al conflicto de
pasiones y choques de caracteres, procurando, por ello, tantas mortificaciones y contrariedades como goces óptimos e inigualables dulcedumbres.
Tres ‘fuentes’ resaltan en mi memoria entre los medios de que se valían los hermanos
para suavizar las inevitables asperezas de la convivencia cotidiana y para mover, con más
fruto las aptitudes y voluntades de los discípulos. Ellas eran las fiestas propias del Colegio, que esmaltaban el calendario escolar, dividiéndolo en amenas etapas que lo acortaban
y mullían; el sistema, tan vituperado por las flamantes pedagogías, de la emulación y la
recompensa y la estable presencia de un mismo personal docente que favorecía por un
lado la unidad de la obra educadora y era, por otro inestimable coyuntura para provocar
el mutuo entendimiento de maestros y discípulos, dispensando además variados motivos
al regocijado comentado de los temperamentos, rasgos característicos, inclinaciones y peculiares modos.
Basta comparar la escasa huella que dejan en la memoria las festejos puramente oficiales que se celebran en los establecimientos dirigidos por personas en ellos colocadas
como simples funcionarios, con los perdurables y deliciosos efectos que labran en el ánimo infantil esos actos incorporados a la vida de un plantel cimentado como éste por el
desinterés individual y la vocación más abnegada y perseverante”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 61.
“Los hermanos con su concepto de educación, forjados en centros de raza latina, nos
seguían por todas las partes. Jamás, en parte alguna nos encontrábamos sin su vigilancia.
Paro esta era más bien como de hermanos mayores, y con ellos departíamos amigablemente en recreos, paseos o excursiones, lo cual, no obstante, nunca impidió que se nos
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diera el castigo merecido por una fechoría, a veces fuerte y prolongado. Todo entraba en
su plan educativo de manera franca y sincera.
Con este régimen, el internado se hizo para nosotros más aceptable, qué digo, si para
algunos de nosotros que pasamos en Yanaconas seis, diez y hasta doce años, esa era nuestra casa. Conocíamos todo lo referente al Colegio, el funcionamiento de la finca y nos interesábamos por todo como si hubiese pertenecido a nuestro propio hogar”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 70.
“La disciplina intelectual y moral del hermano Augusto, se hizo célebre en los claustros de la Universidad del Cauca y en la ciudad de Cali. A pesar de su temperamento nervioso activo, que lo llevaba tal vez a excesos de trabajo y de exigencias, tenía grandes éxitos
aliado del hermano Serapio, la mesura y el deber personificados, y más tarde aliado del
hermano Urbano, cuyo tino, limaba aristas y ponía en todo, el sello de bondad. En 1.931, el
hermano Urbano había sido nombrado Rector del Colegio de San Luis”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 73.
“Es admirable el fruto de la labor de este modelo de educadores, labor paciente, generosa y apostólica. Él sigue siendo el pedagogo sabio que informa sus sistemas aprovechando
los métodos más avanzados de la ciencia, con conocimiento profundo de las materias, con
la observancia de los programas: de las orientaciones oficiales, y principalmente con la
norma psicológica de auscultar las disposiciones de alumno y proceder sobre ellas como
base, usando para cada caso, para cada carácter, para cada temperamento, las formas de
emulación más apropiadas”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 75.
“Aquí, como en todas partes, encuentra uno, hermanos cordialísimos y religiosos edificantes, y si en el escudo de todas nuestras casas aparece el hermoso monograma de María
el espíritu marista anima a todas las almas y perfuma y vivifica el ambiente familiar”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 95.
“Dio un puesto muy distinguido entre estos factores al prestigio del educador: “La educación es obra de autoridad y respeto” solía repetir con Dupanlaup, una de sus maestros
favoritos. Este significativo aforismo lo explica así el mismo hermano Urbano José: “La
educación implica fuerza y autoridad; pero supone adhesión voluntaria del sujeto vivo,
racional y libre. Y aunque la autoridad ha de ser firme, la energía y el imperio han de ordenarse a perfeccionar la libertad, a encauzarla y dirigirla, a impedir a reprimir los desvíos
de la voluntad.
Es virtud superior, luminosa y suave que vivifica y enciende. Es fuerza moral íntima
y pura que atrae, rinde y dulcemente avasalla, que engendra el respeto. Este es el lazo, el
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medio íntimo y real de unión entre el educador y el educando. Por él se entrega y se une
al discípulo, porque él es estima, amor y confianza. Es luz en que se ven y se mueven y se
aman las almas”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 112.
“El hermano Urbano formó conciencia de esta elevada doctrina e hizo de ella el guión
de toda su obra educativa. Este ponderado escrito del que sólo hemos citado algunos párrafos, lo termina compendiando todo lo dicho, en estas breves líneas: “El niño es educable
por el respeto y en el respeto. Parque sólo con el respeto es accesible. Por el temor obedece.
Par la estimación oye y atiende. Par el amar se acerca, quiere y abraza.
Por la veneración, que es temor, estima y confianza, se da, entrega el corazón y la mente
a la verdad y al bien, que el alma del educador, a modo del sol puro y fecundo, derrama
suave y plenamente para despertar y acrecer la vida.
El secreto del arte de educar es respetar e infundir el respeto”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 113.
“Su explicación fue clara, al estilo de la escuela francesa; él quería que la fórmula precisa, el enunciado de los principios, las definiciones y las divisiones ocupasen su puesto en
la inteligencia del discípulo de manera firme y permanente.
Iba a lo esencial desde el enfoque primero de la materia. En la misma conversación
familiar mostraba precisión de términos y claridad de ideas.
Al terminar la clase, solía escribir en el tablero del aula un resumen de la lección dada,
con su menudísima letra recogida en renglones impecables. Sus discípulos tenían que
trabajar de continuo para copiar, comprender y memorizar aquellos epítomes que al fin
del curso se repasaban todos, vivificados por la voz del Maestro.
“Yo he considerado siempre como uno de los beneficios más grandes que he recibido
de Dios en el orden natural, dice el P. Ramírez Uribe S. J., el haber tenido como maestro y director, en los primeros años de mi vida de estudio, al Rdo. hermano Urbano José.
Quienes lo conocimos y lo tratamos, recordamos con reverencia su porte noble y sencillo,
omniexpresivo, recatado, portador de un alma asombrosamente perfecta. Cuando uno es
niño y conoce un ser como el hermano Urbano, no extraña, porque el mayor encanto de
la niñez es creer, que esa armonía vital, que invade a toda persona, se conservará y se irá
perfeccionando a través de la vida. Pero cuando esta nos ha mostrado con índice palpable
que la mayoría de los hombres no son más que una mediocridad espiritual formada por
una nobleza de arcilla que reseca y desmorona la lozanía de los primeros años, entonces,
encontrar un hombre que no es como los demás hombres, porque se ha vuelto como un
niño, y cuando con él está uno ligado por los vínculos de la educación, se convierte en el
guía, en el auténtico maestro, en quien cada rasgo de la vida es un ejemplo lleno de verdad:
ese era el hermano Urbano.
326

ANEXO 2

Revista Interamericana de Educación, Volumen XVII, n. 92 p. 114.
“El amor engendra la benevolencia y la solicitud. Esa solicitud que lleva al educador
a sacrificarlo todo por el bien de sus educandos. El educador poseído de verdadero cariño por la obra a que Dios lo ha llamado, se entrega por completo a ella. “Amor Magister
Optimus”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 116.
“El P. Jesús Hernán Romero escribe: “Como amigo parece que el hermano Urbano hizo
de su nombre de religión una adaptación plena, se lo asimiló en el sentido propio; un hombre de la ciudad, (Urbano) atento, culto, obsequioso; tenía con propiedad esa “politesse”
francesa; sus mejores amigos fueron sus alumnos y los padres, hermanos, y familiares de
sus alumnos”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 117.
“Quiere el Beato Marcelino que en las escuelas de los hermanos reine el espíritu de
familia y así han de dominar en ellas los sentimientos de respeto, amor confianza mutua y
no el temor del castigo. Es por tanto para Marcelino Champagnat, la escuela, una familia,
en la cual si los miembros son más numerosos que en las familias ordinarias, los sentimientos de quienes presiden no han de ser menos comprensivos y paternales”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 120.
“Era un hombre de retentiva nada común. No usaba apuntes especiales ni señales en
el calendario. Todo lo tenía ordenado en su mente sin que se le escapara un detalle. Habrá
que llevar tal grupo de alumnos a una misa solemne, una excursión se ofrece para tal otro
grupo; se necesita suplir a tal maestro; tal fiesta escolar pide oradores, piezas musicales y
recitaciones; se trata de imprimir a tiempo un programa, hacer una reunión general, etc.
etc. Todo lo tenía previsto y ordenado. A cada profesor le decía al oído con delicadeza y
con bondad: “Desearía que usted se ocupase en preparar esto o aquello; tendríamos que
atender ahora a esta vigilancia, a esta clase, etc”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 121.
“Inmenso es el prestigio que el saber ejerce sobre la juventud. Hase dicho que al adolescente se lo gana por el corazón. Es verdad; mas, aunque por medio del corazón se llegue
a cautivar el alma del joven, mientras no os hayáis apoderado de su inteligencia, podéis
temer todas las inconstancias y flaquezas propias de su sensibilidad.
El maestro, empero, dirígese a la inteligencia; y si logra imponerse al joven por la ciencia le dará acertada orientación para la vid”. Dirige la nave el que gobierna el timón. La
influencia del hermano Urbano sobre la persona de sus discípulos, se vio llevada a un
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grado superior, porque al cariño supo unir la auténtica sabiduría. LLANO, J. Urbano José
fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 124.
“La imposición de la insignia académica tuvo lugar el 29 de Junio de ese año en los
claustros del Colegio de San Luis, del cual era rector en aquel año, y Mr. Henri Vergez,
Cónsul de Francia, prendió en el pecho del hermano Urbano José la noble insignia en medio de una sencilla solemnidad conmovedora”. LLANO, J. Urbano José fms Una institución
y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 152.
“Y no podía faltar el aporte del gentilísimo grupo de damas, madres, hermanas y esposas de antiguos alumnos del hermano Urbano; ellas, con delicadeza que las distingue legendariamente, ofrecieron también un homenaje al educador benemérito y le impusieron
la MEDALLA DEL CIVISMO”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 155.
“Por decreto oficial se colocó en el salón de la Biblioteca Municipal el retrato del hermano Urbano para perpetua memoria”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 155.
“Imposible poner punto final a este capítulo sin hablar del espíritu de fe del hermano
Urbano. Si no hubiese obrado por espíritu de fe, no habría sido la voluntad de Dios la regla de conducta que lo llevó a abandonar su patria, sus padres y sus seres queridos para
seguir el dictamen de una vocación humilde y en veces despreciada por el mundo”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 163.
“Siempre guardó y enseñó con su ejemplo y con su palabra, el respeto y veneración
debidos alos jerarcas de la Iglesia”. R. P. Jesús Hernán Romero L. Oración fúnebre”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 166.
“En las horas de la tarde los alumnos de los maristas nos acostumbramos a ver a nuestros maestros paseándose piadosamente a lo largo de uno de los corredores del Colegio,
con un libro pequeño en las manos y salmodiando en tono reposado las alabanzas de María. Allí al hermano Urbano se lo apreciaba en la oración litúrgica y monacal por su seriedad y por el convencimiento de lo elevado de la acción en que estaba.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963,
p. 172.
“Nunca dijo una palabra en desdoro de nadie. A todo el mundo atendió con benevolencia singular; ayudara los cohermanos en sus enseñanzas o en el orden y la disciplina,
ir recortando la pensión de tal a cual estudiante pobre, a recibirla en el Colegio como becado, ponerse en comunicación con las conventos de Monjas Claustradas para pedir por
tal a cual persona necesitada del divino auxilia, obtener ayuda pecuniaria para llevar al
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convento o al seminaria un joven que da señales de vocación, toda es para él objeto de caridad, de complacencia y de bondad”. LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida,
Granamericana, Medellín 1963, p. 177.
“El doctor Romero Lozano dice, refiriéndose a la celebración del Mes de Maria en el
aula del hermano Urbano: “En el salón de mis recuerdos no se ven divanes ni butacas,
pero si bancas y taburetes. Al fondo se levanta un ancho estrado. Sobre la tarima campea
un improvisado altar. Adorna el altar flores; muchas flores, las más hermosas y fragantes
flores de los huertos domésticos, que han traído a porfía, los colegiales.
Domina el altar la protectora Imagen Materna bajo el lema simbólico: Landetur Jesus
Christus et María Mater Ejus. A su lado, más abajo, la estampa del Venerable Fundador,
de cuyo rostro, los rasgos angulosos y firmes no se olvidan jamás. Ante el proscenio, destaca un piano su mancha de ébano. Sentada al piano se dibuja la breve y espigada silueta
del hermano Rector”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 182.
“Cuando las distinciones llovían sobre él, el hermano Urbano recibía estos honores
con íntima satisfacción porque, según propia confesión veía dignificada la Congregación
y enaltecido el hábito marista. Así su complacencia no era sino un destello del amor a su
familia religiosa”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 195.
“1. Que la “atmósfera” de la escuela y el colegio, en todos sus grados y extensión sea
verdaderamente sabrenatural; y por consiguiente que sea sabrenaturalizada.
2. Que la enseñanza íntegra sea cristiana y cristianizada.
3. Que el espíritu evangélico, la llama apostólica, reine en la escuela y el colegio, para
que el niño, el joven, aprendan a irradiar sus creencias; que es el mejor modo de vivirlas
y exaltarlas”.
LLANO, J. Urbano José fms Una institución y una vida, Granamericana, Medellín 1963, p. 204.
“El hermano Feliciano aplicaba talvez al pie de la letra la sentencia equívoca de que
la letra con sangre entra. Con todo, el hermano Feliciano sabía compensar tales rigores,
nada raros en la vieja pedagogía y tan eficaces, por la demás, como las blandas complacencias a la Montessori, mediante otras prácticas y sistemas que han hecho inolvidable la
educación de los maristas: el cultivo del canto coral y de las representaciones escénicas, la
emulación en los juegos, con el buen sentido deportivo que hoy señorea para bien y para
mal, en las recreaciones y la espiritualización metódica del ambiente y la vida escolares.
En este ú1timo aspecto de delicada y decisiva penetración, que tiende a hacer de la escuela, variante y complemento del hogar cristiano, el alma un tanto basta del hermano
Jovito, cuya gruesa estampa tanto predisponía a la broma infantil, cómo desplegaba esas
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reservas inesperadas de espiritualidad que encubren los hombres verdadera e íntimamente religiosos”.
ROMERO LOZANO, A. Urbano José fms Tres claustros y un maestro, Granamericana,
Medellín 1963, p. 241.
“Sobre el régimen y la orientación del Colegio de Santo Tomás se imponía discretamente la distante presencia del hermano que era entonces rector del Colegio público y
ejercía, de hecho, la dirección espiritual de aquella “pepiniere” o plantel preparatorio del
Bachillerato Académico”.
ROMERO LOZANO, A. Urbano José fms Tres claustros y un maestro, Granamericana,
Medellín 1963, p. 241.
“En aquel salón de la rectoría de Santo Tomás empecé a ver la silueta leve y enjuta del
hermano Urbano destacándose en ella el rostro bruñido, la nariz prominente, borbónica,
el corte largo, fino de los labios; empecé a oír su voz lenta, suave, de timbre ligeramente
agudo, sin que me molestase, antes bien se me hiciera familiar, inconfundible la dicción
triturada, deglutida, de adaptación a extraña fonética pero sin nasalidad ni sílabas sordas
ni estridentes”.
ROMERO LOZANO, A. Urbano José fms Tres claustros y un maestro, Granamericana,
Medellín 1963, p. 242.
“Esa inasible presencia del hermano Superior, actuando desde el Colegio Público hasta
esta casa de Santo Tomás, sellaba los actos salientes y memorables del plantel privado”.
ROMERO LOZANO, A. Urbano José fms Tres claustros y un maestro, Granamericana,
Medellín 1963, p. 242.
“En la niñez y adolescencia, los motivos de contento se sobreponen, en breve, a las
impresiones dolorosas. Y aquellos no faltaban en el Colegio. Pero no los había tan gratos
como las fiestas especiales de la Comunidad que concediendo un asueto adicional en el
período lectivo, hacían más deseables los ingenuos espectáculos programados.
...Y cómo borrar del recuerdo agradecido la tez rubicunda, el erguido porte y la voz
indecible del generoso hermano Teodoro; cómo, la recia estampa del hermano Colmer,
mágico proveedor de hortalizas y legumbres de su bien atendida y labrada huerta casera?
Y el emboscado hermanito de la Procura, demandando automáticamente al hacerle un
pedido de textos y útiles: ¿Folio? ¿Folio? Y el coro de hermanos propiamente de la Enseñanza, entre otros, el mencionado Teodoro José, rector entonces de la casa, y el pausado
Alonso y el distinguido Julio José y la sabiduría del menudo Reinaldo y el famoso Augusto, la bondad del hermano Buenaventura y la recia virtud del gran Leonardo? Pero las
circunstancias que me hicieron dejar Yanaconas a medio año me hacen revivir con más
cariñosa fijeza el rostro ascético, los ojos alucinados, la sotana fláccida, como el fantasma
escocés, del hermano Mario a quien veo como a una especie de doctor Kneipp no aplican330

ANEXO 2

do la hidroterapia sino la iodoterapia: tintura de iodo para todas las dolamas estudiantiles
hasta para mi precoz jaqueca”.
ROMERO LOZANO, A. Urbano José fms Tres claustros y un maestro, Granamericana,
Medellín 1963, p. 265.
“Desde 1913 dirigía el hermano Urbano el Colegio público de Buga. En Julio de ese año,
habiendo asistido el gobernador del Valle, doctor Miguel García Sierra, médico de renombre, a la sesión final de estudios, del colegio de Yanaconas, quedó gratamente impresionado de su organización, disciplina y buen suceso, y tanto él como su secretario de gobierno,
el doctor Rafael Pombo Martínez, distinguido hijo de Buga, se interesaron con el entonces
provincial de los Maristas, hermano Teodoro, en que la Comunidad se hiciera cargo del
Colegio oficial de Buga que requería mayor impulso para mantener su histórico brillo gravemente afectado desde la última guerra fratricida. Confiado en efecto, ese antiguo plantel a dirección civil, escogida en los cuadros profesionales de la ciudad, no se lograba la
compenetración y dedicación suficientes para coordinar y hacer eficaz la labor educativa.
Profesores disertos y consagrados, los había; pero dentro de los límites de la cátedra que
podían ilustrar, y era notoria la falta de personal docente que hoy llamaríamos “de tiempo
completo y dedicación exclusiva”.
ROMERO LOZANO, A. Urbano José fms Tres claustros y un maestro, Granamericana,
Medellín 1963, p. 268.
“Más maestro se sentía y lo sentíamos fuera de clase. Y es que, en verdad, culmina la
profesión del maestro cuando logra que la cátedra vaya con él, dentro de él, sin ostentación de su dominio. Cuando quien enseña no habla con texto a la mano ni fija recorrido
metódico; sino que discurre desde el fondo de sí, como texto vivo y dócil que se hojea sin
apremio a merced de las circunstancias”. ROMERO LOZANO, A. Urbano José fms Tres
claustros y un maestro, Granamericana, Medellín 1963, p. 277.
“El hermano Amable volvió a verse con su “noble” coterráneo en el entonces tranquilo y semirrústico ambiente de Cali. De su iniciación en nuestro valle como institutor su
memoria registra notas graciosas como ésta: Recién llegado no dominando, como se ha
visto, nuestro idioma, se hizo escribir en una tabla las principales indicaciones: ‘formar en
fila’, ‘en pié’, ‘entren a clase’, ‘salgan’. Un muchacho se acercó a pedirle permiso para ir al
común. El hermano recorrió la tabla y no halló a qué correspondía eso -¡Cállese, cállese!le dijo al niño y lo mandó a su puesto. El chiquillo, todo apurado, se puso a llorar. En esas
entró uno de los hermanos, lo vio llorando y le preguntó qué le pasaba.- Es que el hermano no me da permiso para ir al común. Le explicó al hermano Amable lo que sucedía y
agregó al cuadro tan preciosa e indispensable indicación.
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El hermano, muy apenado pidió excusas al niño cuya madre, trajo al día siguiente cinco naranjas a regalárselas al hermano Amable por su benevolencia”. ROMERO LOZANO, A. Urbano José fms Tres claustros y un maestro, Granamericana, Medellín 1963, p. 290.
Fr. Avit
« Il arriva dans le poste quinze jours avant l’ouverture des classes, avec un excellent
jeune Frère pour la petite classe [qui] ne demeura que quelques mois.
Connaissant l’indiscipline de ses futurs élèves, F. Avit refusa de les surveiller à l’église
avant de les avoir étudiés dans sa classe. Le premier dimanche ce fut un désordre navrant.
F. Théophile eut beau colleter les uns, tirer les cheveux aux autres, rien n’y fit. M. Venet [curé] passait et repassait, faisait les gros yeux aux nouveaux venus et paraissait fort
mécontent. Après vêpres, il fit appeler le F. directeur et lui dit: « Quel être m’avez-vous
amené là? Il a l’air d’un imbécile et d’un incapable. Ramenez-le à l’Hermitage’ et amenez-en un autre.» F. Théophile, très embarrassé, dit la chose au F. Avit qui lui répondit:
« Prenez patience, je ne veux pas casser ma pipe, avant de commencer, en surveillant des
enfants que je ne connais pas. Le dimanche suivant les mêmes scènes recommencèrent.
M. le curé était furieux et le F. Théophile aux cent coups. Le lundi F. Avit qui était titulaire,
sonna la cloche à l’heure, se mit sur son siège et, avec des lunettes bleues, fit semblant de
lire. Les enfants arrivèrent, le regardèrent, causèrent entre eux, etc. Ce fut bientôt un désordre complet. L’un des gamins ayant dit en patois: il a peur, F. Avit quitta ses lunettes et
son livre et donna sur la planchette de son siège un si grand coup de poing que le silence
s’établit aussitôt. Il leur fit ensuite une morale si ferme qu’ils en furent tous effrayés et que
désormais un grand silence régna dans la classe. Le dimanche suivant les enfants durent
se rendre à l’église deux à deux et en silence, ce qui n’avait plus lieu depuis plusieurs années. Cela étonna fort les nombreux spectateurs qui étaient sur la place. M. Venet s’était
rendu à l’église d’avance. Il vit entrer les élèves en silence, faire une respectueuse génuflexion devant l’autel, se placer dans leurs bancs avec un ordre parfait, faire le signe de la
croix, etc ... N’en croyant pas ses yeux, il passa et repassa vingt fois en lorgnant les enfants
et surtout celui qu’il avait traité d’imbécile. Il paraît qu’il n’avait pas joui de ce spectacle
depuis plusieurs années ».
F. AVIT, Annales de l’Institut, Roma 1993, T. 1, p. XVII y XIX.

332

ANEXO 2

10. DE LA OBRA DEL HERMANO ADORÁTOR “VINTE ANOS DE BRASIL”
Editora Unioversitária Champagnat, Curitiba 2005
Ir. Andrônico
“O Ir. Andrônico, fundador da missão, era bom religioso, homem instruído, muito inteligente, de cultura acima dos seus Irmãos. O que sabia sabia-o muito bem. Antes de tudo
era professor. Desenho, música e matemática nunca o embaraçavam. Gostava de ensinar,
apegava-se aos alunos e deixava em todos a impressão e a convicção de que estava à altura
da sua tarefa. A disciplina, nessas condições, não é difícil e pode-se dispensar a severidade contínua que cansa os alunos. O Ir. Andrônico era amável na aula e interessante. Pelo
seu espírito sério e religioso, ministrava com autoridade o ensino moral e catequético, parte essencial do nosso programa; mas contava com pessoal jovem, demasiado jovem. Devia
segui-lo nos detalhes, dar-lhe conselhos minuciosos, suaves reprimendas, ensinamentos
cotidianos: trabalho delicado e sobrecarga esmagadora”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 142.
Ir. Basílio: + 17-5-1905.
“O Ir. Basílio foi o primeiro Irmão falecido em Mendes. No dia 17 de maio de 1905, pelas
8 horas da noite, o Ir. Basílio entregou a sua bela alma a Deus. Ele fazia parte do primeiro
grupo, cuja vinda relatamos com muitos detalhes. Era bom religioso, excelente coirmão,
de muito êxito com as crianças, porque amável e delicado. O seu curso infantil era uma
família, em que todos se achavam à vontade. Para a alegria e bem-estar das crianças, valia-se das suas belas disposições de cantor e músico. Dentro e fora da comunidade, gozava de
estima muito merecida”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p.
289.
Ir. Luís Donato
“O Ir. Luís Donato, pelo seu caráter feliz, pela sua descontração e riso fácil, era grande
fator de alegria na comunidade”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 296.
“Essa delicadeza o acompanhava em todos os atos do Diretorado”·.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 296.
“Cuidava de tudo, tanto do temporal como do espiritual. Essa vigilância não tinha nada
de penoso para os que eram o objeto dela. Generoso tanto quanto a consciência lhe permitia, sofria em silêncio os pedidos exagerados”.
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Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 296.
“Antigos, noviços e juvenistas falam dele como de um bem-aventurado”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 297.
”Ir João de Rietti +14-6-1911 com 35 anos de edad
“Era muito estimado pelos alunos dos últimos anos, que podiam dar-se conta das admiráveis facilidades do seu jovem professor. Sempre amável, sempre serviçal para com
todos, era o tipo do coirmão perfeito. Gozava de estima bem merecida, como de afeição
fraterna muito edificante, que ninguém lhe recusava. Toda a Província o chorou. A sua
morte lhe dá lugar especial na lembrança e no coração de todos. Poderia, com os seus dotes, prestar grande serviço à Província. Morreu aos 30 anos. Estamos felizes de que repouse no nosso cemitério de família. Até o presente, ninguém está faltando ao chamado do
Senhor, porque a perseverança é admirável. Consideramos isso uma encantadora atenção
de Deus para conosco”. Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 302.
Ir. Niceto Maria
“O Ir. Niceto Maria, pelo imenso trabalho dos seus livros didáticos e pelas boas relações com os finalistas e, sobretudo, pela grande piedade, deixou em todos os alunos que o
conheceram a fama de bom professor e de excelente religioso. Não está esquecido. Vez que
outra, quando os ex-alunos voltam às folhas do passado, lançam olhar de veneração para
o Ir. Niceto Maria, que vive nas suas lembranças com o nome de Ir. Luís”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 333.
“No relacionamento com os Irmãos e com os alunos, o Ir. Marcianco conseguiu duas
alcunhas significativas. Os primeiros o cognominavam paizinho e os outros tiazinha”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 333.
“Os apelos ao coração, as promessas de melhora não o comoviam, pelo menos exteriormente. No seu relacionamento cotidiano com os empregados da casa, o Ir. Marciano
muitas vezes empregava um tom senhoril e aspecto descontente, que eram do seu caráter
antigo, pelo menos em certas horas conturbadas.
Apesar das manifestações de mau-humor, o pouco acesso que, à primeira vista, tinham certos pedidos e a severidade do professor, o Ir. Marciano permanecia o paizinho
bem-amado e o tio que não espanta ninguém. Ao deixar o Colégio, todos os empregados
choraram a saída. O ar rebarbativo do Ir. Marciano, as palavras azedas, as recusas secas e reiteradas, tudo isso era apenas o exterior. Os alunos, que enxergavam bem, não
se enganavam. Um dia, em que o Ir. Marciano estava deveras zangado, um dos alunos
saiu-se com esta, que não foi esquecida: “Titia quer virar sogra!” Tinha bom coração. Não
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prestava atenção aos pequenos incidentes do humor que se gostava de provocar, nem que
fosse para mero desfastio. O Ir. Marciano merece a gratidão da Congregação pela sua vida
religiosa, dedicação e emprego dos talentos que Deus lhe concedeu”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 334.
Ir. Evremont
“O Ir. Evremont ficou no Rio por onze anos. Passou sem fazer alarde.
Lecionou no primário com grande competência. Muito avançou no estudo das ciências
e da matemática. Pôde tratar com alto desempenho todas as questões do programa do
ginásio, até mesmo da Escola Politécnica. Tímido, trabalhador silencioso, prestava excelentes serviços ao Colégio. Apenas ele o ignorava. Era o antípoda do palrador, que nunca
termina de contar as proezas e vantagens. Apreciado pelos alunos e amado pelos Irmãos,
nunca suscitou oposição, de tal maneira estava afastado de toda a contestação. Religioso
regular, animado de bom espírito, apoiava a autoridade e fugia das conversas descaridosas. O Ir. Marciano apaixonava-se pelas florestas. A sua alegria consistia em manter-se
em contato com a natureza, longe do burburinho humano. Muitas horas prazenteiras ele
passou no recolhimento da natureza, sem se preocupar com o cansaço ou as necessidades
corporais. O canto do inhambu, um pedaço de pão seco, longas horas a despender bastavam para fazê-lo homem feliz”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 334.
Ir. Eustáquio
“O Ir. Eustáquio está no Rio há dez anos. É dos mais antigos do corpo docente. Pelo
seu estágio, pela natureza das funções e certas histórias que lhe são particulares, convém
mencioná-lo. No mais, nascido alvernense, terra de Vercingetórige, a sua corpulência e
certas disposições físicas e morais, que algumas más línguas denominam hebraicas, fazem-no sobressair tipificado e original.
Está ele predestinado a herói de contos curiosos e mesmo melodramáticos”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 334.
“Em 1912, o Colégio S. José começava o segundo ano da direção do Ir. Sapor sob os
melhores auspícios. Tinha treze Irmãos na comunidade, trezentos e quarenta alunos e o
conhecimento do ambiente em que desempenharia a sua missão. Não sei a que atribuir,
mas aos nossos Irmãos Diretores de casas grandes não conseguimos dar um encargo
normal. Todos os nossos Diretores de internatos estão sobrecarregados. Dão aula, dão
expediente na Diretoria, que não é vestíbulo sempre aberto; há os alunos indisciplinados,
que alguns jovens professores não conseguem dominar. Têm volumosa correspondência,
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sessões muitas vezes pouco interessantes na sala de visitas e todo o peso de administração
exigente”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 337.
“Um dos encargos de maior importância nos Colégios é o da supervisão. Exige autoridade natural sobre os alunos e outras qualidades que nem todos os professores têm. O
vigilante é um dos principais fatores da prosperidade de uma casa. Quando compreende
bem o seu múnus e o preenche com proficiência, os alunos recebem dele preciosa formação moral. Pode acontecer que tão nobres funções não sejam bem avaliadas nem pelos
que as exercem nem por aqueles que apenas são professores. É por lamentável aberração
de idéias que esse estado de alma se pode produzir. Uma casa progride desde que os vigilantes cumpram bem o seu encargo. Dificilmente se pode superestimar a importância
das suas funções. O Colégio São José tem, faz tempo, os mesmos vigilantes. É preciosa
vantagem. Cabe-lhes boa parte do progresso constante na marcha dessa acreditada casa
de educação. Quero dar-lhes espaço no nosso Livro de Família”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 360.
Ir. Ambrósio Firmino
“O Ir. Ambrósio Firmino passou pelos médios para chegar aos maiores, com os quais
vive há seis anos. Subtraindo um ano que passou em São Paulo para mudar de ares, doze
anos da sua vida no Brasil escoaram-se no Colégio São José. É, portanto, um dos mais antigos. É também um dos mais procurados pelos ex-alunos que voltam ao estabelecimento.
O Irmão tem jeito especial de tratar os alunos. Vive com eles familiarmente, fala-lhes com
muita liberdade. Rindo, diz-lhes coisas que os feririam, se fossem ditas por outro ou com
outra tonalidade. O que vier da parte do Irmão é bem aceito. Goza de verdadeira autoridade, que não é pesada aos alunos. Empenha-se nos jogos e atividades condizentes. De fato,
o Ir. Ambrósio Firmino é muito bem-dotado. Trabalha também como professor. Quer na
matemática, quer nas línguas, as suas lições são sempre bem dadas e acompanhadas com
interesse.
Testimonio del Ir. Isidoro Régis en
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 360.
Ir. Amandino
“O Ir. Amandino é vigilante dos médios desde muitos anos. Além disso, está encarregado dos cantos e do harmônio. Poderia também, com toda a justiça, reivindicar o título de
professor: leciona diversos grupos do secundário. É Irmão muito ocupado. Ao vê-lo com
o seu corpo magriço, aparentando debilidade, receia-se o dia seguinte; contudo, em certos
momentos rengando, mas o mais das vezes vivo e alerta, desempenha as suas tarefas dia
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após dia, há doze anos. O Ir. Amandino é muito conhecido. Viu tanta coisa acontecer no
seu pátio: alunos turbulentos, impacientes no trabalho educativo, infensos à submissão
ao regulamento, recalcitrantes nas orientações. Em cada saída, topa com alguém conhecido, na maioria das vezes com ex-alunos, das falanges que passaram sob a sua disciplina”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 361.
O Ir. Amandino lidera como dono do setor: belo privilégio, quando se tem responsabilidade sobre oitenta ou cem alunos médios. Sabe ser severo e justo: compreende-se isso e
fica-se tranquilo. É muito querido pelos alunos, apesar das exigências, o que não constitui
sucesso de somenos. Por que meios consegue esse resultado? Parece fácil responder à pergunta. O Ir. Amandino ama os alunos; vive a vida deles; eis o essencial. Os alunos sentem
isso e são gratos. Procura-lhes distrações, passeios especiais, diversões. Conversa familiarmente com eles. Os alunos castigados com maior frequência não receiam ser tratados
com frieza, quando se apresentam para falar com ele. Outra prática importante lhe dá
grande autoridade moral: é a leitura bíblica e da vida dos santos. Aí está uma riqueza para
ser explorada no campo da educação. A leitura espiritual do vigilante cria o bom espírito
na sua divisão, potenciando a tarefa do educador”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 361.
Ir. Honório Eugênio
“A porção mais irrequieta, porém a mais interessante do Colégio, está confiada ao Ir.
Honório Eugênio. Ao ver passar os menores dois a dois, sempre silenciosos, tendo à frente o Ir. X que não ri, dir-se-ia que essa atitude lhes é natural e que o Ir. vigilante só tem que
segui-la. Parece que isso não é nada e que, pelo contrário, é fruto espontâneo da sua natureza, desde que não seja mais constrangida. O Ir. Honório Eugênio consegue bons resulta
dos, mas não é sem dificuldade. É necessária a perseverança nos mesmos processos, continuidade no dispêndio de força moral, autodomínio em todo o instante. Somente assim
se produzem bons vigilantes. O Ir. Honório Eugênio, pelo exterior, parece o desabrochar
da saúde; no entanto sofre constantemente, por vezes atrozmente, dores reumáticas. O
seu estado de saúde e a natureza das suas funções não produzem sempre o bom-humor.
Apesar de tudo, não lhe falta alegria; quando ri é de coração”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 362.
Ir. Afonso Estevão
“Já observamos que há muita analogia entre a criação de Província em país estrangeiro
e a fundação de Congregação. As provas do começo são idênticas: pobreza, humildade,
perseguições, organização insuficiente, despreparo e que mais sei eu? Esses milhares de
iniciativas, desafios e óbices, que se antepõem aos primeiros operários da nova construAMEstaún
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ção, têm o condão de torná-la mais querida. Qual é o Irmão Marista que quereria ter, linha
por linha, tudo o que se fez em La Valla, em l’Hermitage?
Muitos Irmãos há que não deixaram vestígio algum nas crônicas e nos interessariam
pelas suas obras, caráter e virtude. As nossas primeiras biografias são admiráveis, mas
é necessário ser santo para ter acesso a elas. Custa-me falar nos nossos Anais de Irmãos
que vemos todos os dias; contudo, futuramente, estas notícias poderão ser proveitosas e
agradáveis. Desejo ser sincero, mas certas fisionomias são difíceis de pintar. A fotografia
parece infiel. O Ir. Afonso Estevão é único na espécie na nossa Província. Não se pode
afirmar que seja parecido com fulano de tal. É ele mesmo. Há Irmãos, muito raros, que
fogem à crítica e não têm depreciadores. Esse privilégio seria devido à sua perfeição? Não.
Ele próprio facilmente expõe os seus defeitos, que estão longe de o propor à santidade.
Creio que uma das qualidades mais adequadas para nos introduzir nessa categoria é a
ausência de qualquer pretensão. Um pouco de talento e muita amizade para dissimulá-lo
e fazer-se perdoar tornam amável o homem forte.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 367.
O Ir. Afonso Estevão teve os seus dias de glória em Congonhas. Recorda-se o brilhante
início no externato gratuito. Vingou-se do português desde esses tempos que longe vão.
Apoderou-se da língua. Transmite-a como mestre, e mestre inconteste. Tem modo tão peculiar de dizer as coisas, que uma frase ou palavra o revelam melhor do que a assinatura.
Ao ler as páginas dos Ecos, se o riso lhe assomar e o sacudir, não procure o autor. É do Ir.
Afonso Estevão. Os próprios alunos não se enganam nisso. Reconhecem muito bem tudo
o que é da lavra dele. Tem modo próprio de contar as coisas. Não importa do que se trate,
sabe dar sempre um lado cômico, lado que assaz lhe interessa. Muitas vezes, destrói, ao
provocar riso inextinguível, as boas impressões do relato edificante. Não se detém por
causa disso, vai até o fim da exposição pitoresca que deseja oferecer ao leitor. Nas conver
sas, em que se admitem brincadeiras, o Ir. Afonso Estevão triunfa em toda a linha. Não
recua perante imagem ou expressão alguma.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 367.
Certos Irmãos mais expostos que outros, devido ao físico ou ao caráter, colocam-se do
seu lado e riem com todos os demais. É o único meio de sair do embaraço. Com tais disposições, o Ir. Afonso Estevão poderia ser temido. Ninguém aguenta ser ridicularizado. Não
acontece nada, porque a companhia do Ir. Afonso Estevão é procurada. Ninguém leva a
mal as pequenas chalaças, envoltas de bom-humor e acompanhadas de riso franco.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 367.
Essa disposição, quando exercida dentro dos limites, pode permanecer inofensiva, e
até tornar-se preciosa para a vida de comunidade. Como resistir a uma saída de bom-humor ou a uma expressão tão bem trabalhada? Esse temperamento muito especial o
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Ir. Afonso Estevão leva consigo no relacionamento com os alunos. A pessoa de respostas
imediatas tão espirituosas e de palavras tão agradáveis não pode ser severa. Os alunos
fazem tentativas que dão resultado. As coisas ficam nesse pé porque o Ir. Afonso Estevão
está fichado: é Irmão bom de que todos usam e até chegam a abusar.
As sanções aparentemente são severas; mas, como as faltas não se originam da malícia,
as repreensões dispensam acrimônias. Nem sempre mas há, por vezes, concertos pacíficos, em que a indulgência se infiltra como bálsamo sobre o ferimento. No Carmo, em Uberaba, por onde o Irmão Afonso Estevão passou, os antigos alunos sempre pedem novas
dele. Ressoa em geral esta expressão: “Que bom Irmão, quase demais”. Depois de haver
sofrido no Carmo a excessiva liberdade dos seus alunos, confessava ele: “Se for para outro
Colégio, terei de tomar algumas precauções, para que não se descubra a minha fraqueza.
Vou enrugar os superci1íos qual outro Júpiter olímpico”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 368.
Designado para Uberaba, começa vida nova. Tenta aprumar a cara como se nada tivesse de tranquilizador. Os alunos deixam-se levar pelo estratagema. O Irmão Afonso fica
muito satisfeito com o seu êxito. Compara-se à lebre pacífica que, ao passar, espantava as
rãs. “Contanto que isso dure”, cumpriria acrescentar. No Carmo, ele escrevia: “Os alunos
ainda não me conhecem. Eles têm medo de mim”. Pode você acreditá-lo? Contestavam
todos: “Não, não é possível”. Por espaço de quantas luas pôde ele gozar de tal triunfo? Não
sei, talvez por um ano. Que aconteceu? Expulso o natural e o espontâneo da pessoa, este
retoma às carreiras.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 368.
O Ir. Afonso Estevão, homem de consciência e dedicação, foi encarregado da venda dos
livros e objetos didáticos. Sobrevinha-lhe a tentação de lançar alguma piada ou chalaça
ou de colocar alguma palavra pinturesca e muito adequada, que assegurasse o triunfo
final. Tal tentação era por demais sedutora e contínua para que ele pudesse resistir-lhe.
Assim, o homem espirituoso, amável e bom se descobria. Desse modo, os alunos não mais
se deixavam enganar. Alguns alunos vão comprar, por um tostão, certo material de que
não têm nenhuma necessidade, simplesmente para ouvir-lhe esta brincadeira ou aquela
palavra espirituosa.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 368.
O Irmão Afonso Estevão é instruído. Escreve o francês e o português com a mesma
correção e elegânda. Prestou e continua prestando bons serviços. Ele verteu ao português diversas obras da nossa Coleção, entre as quais a Apologética de Cauly. Ele registrou
minuciosamente todos os acontecimentos da nossa vida brasileira, como bom cronista.
Devemos-lhe muitas coisas que, sem ele, “na estática do nada” se teriam perdido”.
AMEstaún
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Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 368.
Ir. Ostiano Maria
“Faz sete anos que o Ir. Ostiano Maria está no Rio. Como professor é de primeira
classe. Está encarregado dos finalistas. Ocupa-se principalmente das ciências e da matemática, mas poderia também ensinar outras disciplinas. Relaciona-se bem com todos os
alunos. Não se trata apenas de simples encontros em horas determinadas, mas de relações
afetuosas, relações de vida como entre aluno e professor, em que há familiaridade, naturalidade e até gracejos.
O Ir. Ostiano Maria não necessita castigar para estabelecer a ordem. Nunca impõe penitências, mas os alunos sabem que as usaria, se o caso as exigisse. Com a autoridade
adquirida, com as lições que dá todos os dias, o Ir. Ostiano Maria pode fazer muito bem
aos alunos e o faz.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 370.
Ir. Gondolfo
“Em 1911, o Ir. Gondolfo começa o período de seis anos. O raio pode ameaçar: Santos
tem pára-raios. O Ir. Gondolfo encerra o Centenário do Instituto com o fim do Diretorado
em Santos da maneira mais religiosa e mais marista que o Pequeno Irmão de Maria do Pe.
Champagnat possa desejar.
Durante seis anos, conduziu sem sobressaltos o navio delicado, sabendo amainar o
líquido elemento e obviar os seus escolhos. Aqui está o sucesso histórico, êxito de bom
quilate. O Ginásio Santista subiu aos píncaros. Vejamos as causas do sucesso. Há causas
primeiras e há causas segundas. As causas primeiras são numerosas. É a Virgem do Monte Serrat, nossa Fourviere, que conhece os Irmãozinhos e domina a nossa cidade. É o Sagrado Coração de Jesus, ainda mais perto de nós e nosso vizinho mais próximo. À sombra
da sua estátua bendita, os nossos alunos se recreiam, estudam e rezam. No santuário que
nos protege prostramo-nos aos pés da Imaculada Conceição, que aparece em magnífica
reprodução da gruta de Massabielle. Paray-le-Monial e Lourdes, esses nomes são égide e
brasão. Não queremos outros.
As causas segundas também são inúmeras: zelo dos padres jesuítas, nossos capelães;
cooperação de todas as ordens religiosas da cidade; o bom espírito dos habitantes; pouca
concorrência; o temperamento da juventude etc. Além disso tudo, a abnegação e a dedicação sem limites dos mestres. São as causas reais que explicam o sucesso. Há duas características em Santos, ainda não assinaladas.
(1) A fidelidade absoluta a um artigo das nossas santas Regras, que é ao mesmo tempo
a marca própria da congregação, dada pelo Fundador:
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“Fazer o bem sem alarde, viver desconhecidos e ocultos do mundo”. Durante os treze
anos, com efeito, nas festas em que o público é convidado, nas distribuições solenes de
diplomas e outras comemorações necessárias, sempre houve muita prudência; as Regras
prevêem-nas e aceitam-nas, mas recomendam que sejam raras.
(2) A paternidade dos mestres, sobretudo da direção, é toda tecida de humildade e suavidade, temperada pela firmeza. Nunca vivacidade, nunca azedume; eis o segredo da melhor e da mais forte disciplina. Ela existe em Santos. Não se poderiam dar outras provas
por escrito senão as cifras acima, de valor inegável, aliás.
Quem assistisse a um fim de recreio ou à entrada que o segue, ficaria encantado com
essa disciplina à vontade, natural, por assim dizer. Nas aulas, os castigos são raros, curtos,
paternais. Castigos, nunca? Evidentemente seria perfeito e sabe-se que a perfeição não é
deste mundo. Graças aos esforços de todos e principalmente do Ir. Diretor, é a nota geral
e a razão maior da satisfação dos pais. Outra prova do excelente espírito é a seguinte: não
é raro, nas confissões de cada sábado, aulas inteiras, sem nenhuma abstenção, dirigem-se
ao santo tribunal. Os alunos demonstram piedade e recolhimento na recepção da eucaristia. Juvenistas fervorosos não teriam nada que lhes ensinar”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 405.
“A entrada das aulas faz-se sempre às dez horas. Os alunos vão ao recreio dez minutos
antes do meio-dia. É o tempo mais considerável que os meninos devem passar sem mudar
de postura. As outras horas são cortadas muito agradavelmente, e de modo muito prático,
por curta recreação de dez minutos.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 406.
Ir. Andrônico
“O Ir. Andrônico, como vemos por esse artigo e como o experimentamos nós mesmos
tantas vezes, era muito apreciado por aqueles que o abordavam e podiam avaliar-lhe a
cultura intelectual. O seu valor pessoal deu impulso ao Colégio, todos nos beneficiamos
da sua ilustração”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 197.
“Depois da missa, ofereceram-nos o almoço em sala especial. Fomos servidos à francesa. De tarde, grande procissão. Os cantos e a banda se alternavam sem interrupção. Em
toda a parte constatamos franca simpatia para conosco. O número não assustou ninguém.
Antes de regressarmos à Fazenda, recebemos a visita do doutor. Vinha agradecer-nos e levantar alguns brindes conosco. Erguendo o copo, exclamou: Bebo à saúde do Sr. AgustinLouisEmile Combes, grande benfeitor do Brasil. Havia excesso de religiosos e religiosas
na França, os franceses pouco emigram. Era necessária uma tempestade para espalhar
pelo mundo a semente das almas religiosas. Combes foi esse furacão: sem dúvida, devasAMEstaún
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tou a França; mas enriqueceu o Brasil. Viva Combes! O que responder a um brinde tão
bem motivado? No dia seguinte, o Jornal do Brasil tinha longa coluna, que nos tributava
excessivo louvor”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 225.
Ir. Dionísio Justino
“O Ir. Dionísio Justino tinha autoridade natural, dom precioso. Dominava os alunos
sem esforço. O ar solene, a parcimônia das palavras e todo um indefinível conjunto que o
impunham aos alunos indicavam-no para mestre-de-disciplina... A sua divisão portava-se com muita ordem”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 232.
Ir. Edmundo
“O Ir. Edmundo, após esse primeiro ano de ensaio, regressou ao Norte (França). Não
tive mais notícias dele. O ano em Itu deve ter-lhe deixado indelével lembrança para o resto da vida. Era bom religioso. Vejamos o sucesso do Ir. Marciano. No primeiro encontro com os alunos, o Ir. Marciano tinha de dar uma lição de álgebra. Na frente estavam
cinquenta alunos maiores prontos a sondá-lo. Sente-se emocionado. O coração bate-lhe
violentamente. O português dele pode pregar-lhe peças. Nessa triste situação, lança-se
qual nadador ao mar, com o francês como veículo das verdades algébricas que iria ensinar-lhes. Apenas começou, irrompem protestos de todo o lado. Cada aluno expressava, no
seu modo peculiar, que não compreendia. Alguns gritavam, outros o arremedavam, deflagrando generalizada desordem. Eis um começo promissor. Que fará o bom do Ir. Marciano? Troca de língua. Pouco a pouco o silêncio se restabelece. Naquele dia, alguns cabelos
embranqueceram”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 232.
“Vou inserir bela conversa de trem. Uma noite, vinha do Rio. Estava sozinho no vagão.
Recitava as orações serenamente. Dois jovens se colocaram na frente. Conversavam familiarmente. Eles não me viam. Numa parada do trem, distingo a voz do nosso ex-aluno
de Mendes, Eugênio Coelho. Escuto. O que dizia era muito interessante. Ambos não tinham ainda vinte anos. Falavam do tempo passado como algo que lhes deixara saudades
inesquecíveis.
“Para mim, dizia Eugênio, passei os mais belos dias da vida em Mendes, no Colégio dos
Irmãos Maristas. Terminei os estudos no São José do Rio Comprido. Agora sou estudante
na Faculdade de Direito, mas nada me faz esquecer os dias felizes passados na prazenteira
solidão de Mendes. Não éramos numerosos. Era vida de família. Passeávamos pelos ma342
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tos. Tínhamos todas as distrações da Fazenda. Na época das laranjas e da cana-de-açúcar
podíamos satisfazer as nossas gulodices. Os Irmãos idosos tinham a alegria de nos ver
correr. As suas humildes funções, a sua dedicação e piedade muito nos edificavam. Tínhamos capela com belas cerimônias, cantos, grandes festas, a comunhão.
Éramos felizes. Ainda vejo os Irmãos idosos e sei o nome de cada um. Havia o Ir. Filisberto, o Ir. Ambrósio, impenitente trabalhador; o Ir. Mário; o Ir. Eustáquio, que ria muito
forte; o Ir. Gaudêncio, que sabia fazer tudo; e o incomparável Ir. Gaspar, conhecido num
raio de vinte quilômetros: mistura de bondade, caridade e exigência para o trabalho e a
maneira de proceder faziam-no amar e temer por todos os que tinham de tratar com ele.
Que prazer teria de rever todos esses bons Irmãos” o outro jovem fora aluno dos padres
Salesianos, em Santa Rosa”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 234.
“Constituiu não pouca estranheza dos brasileiros saber que não éramos sacerdotes.
Muitas vezes disseram-me: “O senhor não celebra, não reza missa, não confessa”? - ”Não,
senhor”. - “Então por que traja batina”? As nossas explicações não serviam para nada. No
seu conceito, todo o religioso é padre. A vida religiosa no estado leigo era para eles novidade que não se impunha de imediato à inteligência. Pouco a pouco se vão acomodando
à nossa vida de religiosos educadores, consagrados exclusivamente à formação cristã dos
meninos. Paulatinamente, o espanto dos homens eminentes converteu-se em admiração”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 244.
“Um deles dizia-me: “A vossa humildade e espírito de sacrifício encantam-me. Tomastes da vida religiosa tudo o que tem de mais difícil. Sacrificastes a alegria imensa de fazer
descer Jesus nas suas mãos. Isso me confunde e vos admiro”. Oxalá que possamos não ser
inferiores ao ideal de santidade a que nos julgam chegados”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 244.
Ir. Gébuin
“O Ir. Gébuin, ao dar hospedagem àquele que ainda não era bispo de S. Paulo, preparava a nossa missão brasileira. Pela sua delicadeza e amabilidade e pelo encanto das suas
maneiras, conquistou Dom Joaquim Arcoverde. O Ir. Gébuin era religioso perfeito, ademais de homem muito distinto. Agradava e se impunha. A excessiva bondade atenuava o
que pudesse ter de distanciador em certa solenidade inata. Em síntese, a importância do
Pensionato de Pernety, o bom andamento e as qualidades de primeira ordem do seu eminente Diretor seduziram Dom Joaquim Arcoverde. Doravante, o Ir. Gébuin será o Irmão
Marista, os Maristas serão os primeiros religiosos que ele escolherá como educadores das
suas novas ovelhas, seja em S. Paulo, seja no Rio”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 254.
AMEstaún
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“Fomos vê-lo. O meu guia preparou-me para essa visita. Vejo ainda o seu rosto aberto,
sorriso celeste e ar de beatitude. Com muito respeito recebemos a bênção. Fala conosco. Com ar paternal, faz-me perguntas a respeito da minha região, família e disposições.
Inspira-me tanta confiança, que me vejo sem inquietação alguma a respeito da vida nova
que iria abraçar. Tínhamos ainda que visitar o Ir. Azarias. Que poderia dizer a respeito do
efeito produzido em mim com essa primeira visita e no decorrer de todo o tempo que com
ele me relacionei? O seu tom de voz me impressionava. Achava-o em perfeita harmonia
com a sua fisionomia e ar de santidade e as doutrinas ascéticas que nos ensinava”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 279.
“Pareceu-me que o grande princípio do movimento que impulsionava o noviciado era
o Ir. Romano. Inteligente, jovem, entusiasta, muito santo, ter-nos-ia levado aos confins
do mundo. Era sério, até mesmo severo, ao dar aula, mas tornava-se a alegria em pessoa,
o líder entusiasta e o galhofeiro formidável nas horas de recreio e, ainda assim, de sorriso angélico. Tudo no seu aspecto respirava a inocência. Muita atração exercia sobre nós,
como excelente educador”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 280.
“Tomada de posse do Colégio do Bom Jesus
Estamos no intróito primordial da nossa missão no Brasil, em primeiro de dezembro
de 1897. Depois do café, ocorre a transmissão de poderes. Não há nenhuma solenidade. O
Pe. Pinto retira-se ao quarto. O Pe. Isidoro vai com os externos. Os dois Irmãos vigilantes
buscam sozinhos os alunos que estão no pátio. Quanto a mim, imagino que, nomeado para
o externato, não entrarei em função senão na sexta-feira. Pelas dez horas, o Ir. Diretor
encontra-me ocupado em trabalho que nada tem que ver com as minhas novas funções.
- Você não vai entrar na sala de aula?
- Vou ter de dar aula?
- Sem dúvida.
- Que vou fazer?
- Entenda-se com o Pe. Isidoro.
Com tanta vontade que poderia ter o condenado à morte em atender ao chamado do
algoz, vou encontrar a citada personagem. Depois de algumas palavras estropiadas, determina-se que eu ensinaria aritmética aos mais adiantados, a única matéria que poderia
transmitir com precária adequação, dados os meus reduzidos conhecimentos de português. Eis-me professor de matemática, sem saber o nome das quatro operações em português. Felizmente, o Pe. Isidoro, ao entregar-me solenemente uma caixa de fósforos com
algum giz e a esponja, deu-me ao mesmo tempo o resumo de aritmética de que ele se servia. Eis-me pronto com as armas em punho”.
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Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 68.
“A hora mais longa da minha vida
Ouço o sinal. Chegam os alunos. Entramos na aula. Que aula! Que alunos! Grande sala
quadrada de soalho remendado e forro que faz tranças. Das quatro janelas que deixam
penetrar a luz, duas não tinham vidro; uma mesa de refeitório muito ondulada, alguns
bancos e a cadeira do professor, eis toda a mobília da sala. Acrescente-se o quadro negro
de apenas quinhentos centímetros quadrados. Aí está a sala de aula. Os sessenta meninos
que compunham a turma eram de todas as colorações, indo do branco ao negro retinto. As
roupas eram muito reduzidas e lhes faltava o único ornamento dos pobres, que é a limpeza. Apenas havia uniformidade no calçado. Todos estavam descalços.
Portavam livro de leitura, caneta e tinteiro, com uma folha de papel para os deveres do
dia, nesse meu inolvidável momento solene. Irmão e alunos achavam-se frente a frente.
Nós nos olhávamos de maneira curiosa; na verdade, havia motivos para isso. A situação
era incômoda. Não caí na tentação de lhes fazer pequeno discurso de entrada, que teria
rompido o gelo e atado boas relações. Confiam-me os mais adiantados e devo começar com
eles um curso de matemática. Teria desejado dizer-lhes alguma coisa, uma palavra, nada
me acudia à mente. Perguntava-me se era necessário rir ou chorar.
Decido-me pela linguagem dos sinais. Digitalmente escalo um aluno e o conduzo ao
quadro negro, entregando-lhe a barra de giz e a esponja. Disponho-me a ditar um número,
mas dou-me conta de que não sei o termo aritmético. Os nomes dos algarismos que tinha
aprendido desapareceram da memória no momento em que, desesperado, os procurava.
Que teria feito o leitor no meu lugar? Conservo o sangue frio. Solenemente, agarro o giz,
traço dois números bem desenhados. Reencontrei-me com a escrita dos algarismos: nisso
estava toda a minha superioridade. Depois de escrevê-los era necessário fazer alguma operação. Qual delas? Depressa, lanço um olhar no meu livrinho; vejo a palavra “adição”. Isso
basta. “Adição”, digo eu com tom autoritário, para me dar segurança e inspirar confiança.
Ainda assim, os alunos vacilam, mesmo com a adição. Que fazer para levá-los a corrigir os erros? Existe, sem dúvida, o termo “erro” que poderia usar; mas, sem acompanhamento, não explica a situação. A necessidade torna a pessoa engenhosa. Agarro o giz;
depois de ter apagado o algarismo errado, substituo pelo correto; faço ao aluno o sinal de
prosseguir. A cada novo erro, emprego o mesmo sistema de correção. Nunca conheci hora
de aula ou da própria vida tão sadicamente interminável. Embora jovem ainda, tenho os
cabelos brancos; acredito que foi nesse dia que começaram a mudar de cor.
Soa o meio-dia, que nos dá liberdade a todos. Os alunos se dispersam como bando de
pardais. Dou longo, mui longo suspiro de satisfação. Agradeço interiormente à Santíssi-
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ma Virgem e ao meu anjo da guarda a proteção que me concederam. É a hora do café, que o
Pe. Isidoro e eu vamos tomar juntos. Ele me felicita, sorrindo pelo meu primeiro sucesso.
À uma hora, o suplício recomeça. É um pouco diferente: devo ocupar-me da leitura e
da caligrafia. Cada aluno tem uma lição particular. Cada um na sua vez, aproxima-se do
professor para apresentá-la. Deixo as coisas irem, não sabendo se pronunciam bem ou
mal. Alguns me fazem perguntas. Não respondo nada. Disseram-me que o silêncio impõe
a disciplina. Mantenho-me calado: o silêncio é ouro, foi escrito algures. Ademais, é preci
so dizê-lo: não compreendia nada do que os alunos diziam.
Passo à caligrafia. Só os maiores encontram lugar na mesa única da sala; os outros que
se virem; escrevem sentados no chão, no banco, como podem. Escrevo mal, toda a gente
sabe; mas, ao lado do Pe. Isidoro, eu era calígrafo de alto desempenho. Com muita autoridade, podia corrigir a escrita e fazer modelos que eram admirados. Já me sentia com o pé
mais seguro. Com alguma tranquilidade, podia admirar o belo espetáculo que tinha sob
o olhar. São sessenta escreventes em todas as posições, sentados, deitados, de pé, agachados. As camisas muito curtas aparecem por fora das calças mal cintadas; ondulam quais
penachos de todas as cores. Admiro a seriedade dos meus alunos, aliás não encontram
assunto para distrair-se, enquanto não consigo conter o riso que me abafa.
Três horas vão-se arrastando. Chega o fim. Distribuo medalhas. O Pe. Isidoro quer
uma dúzia para si. Separamo-nos. Entro exultante na comunidade, depois que passou o
primeiro dia de aula; agradeço a Deus não ter ido tão mal. Eis-nos no refeitório: Padres,
Irmãos e alunos; a todos falta o aspecto natural. Na verdade, em situação como a nossa, os
primeiros dias são terríveis. Os nossos sobrinhos-netos, ao encontrarem o ninho confortável, nem imaginarão o que custou aos pioneiros que o prepararam”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 69-70.
“As dificuldades da disciplina recomeçaram. O mau fermento que assinalamos
entre os alunos, e que já tinha produzido certas desordens, ainda não estava eliminado.
Constatávamos algum estado latente de insubordinação. O Irmão Diretor desgostou-se
desse estado de coisas, e aproveitou a ocasião para mandar embora dois dos principais
cabeças. Um deles era protegido do próprio Pe. Veloso. Essa proteção do alto tornava-o
atrevido. Era necessário um exemplo de autoridade. A expulsão dos dois alunos mais indisciplinados produziu seu efeito. O estado dos espíritos melhorou sensivelmente. Onesíforo, um dos expulsos, voltou ao Colégio com o pai. Este quer saber o que aconteceu.
Dá-se-lhe plena satisfação. Oferece-se então para infligir ao filho não importa que castigo, contanto que seja recebido de novo. O Ir. Diretor não pode concordar e o menino
continua expulso. O pai furioso, arrasta o filho em alguma cabana e lhe inflige uma correção exemplar. Apresenta-o de novo aos Irmãos e quer mostrar as contusões com que o
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cobriu. Comovido pelo estado lastimoso desse mulatinho, o Irmão Diretor inclinava-se
pela misericórdia, mas os Irmãos vigilantes que tinham sofrido demais por causa do mau
espírito do aluno, para o bem da casa e por amor dos bons alunos, pediram que se mantivesse a expulsão.
Alguns anos mais tarde, durante o Jubileu, o Irmão Aloísio é acostado por um dos soldados que formavam o destacamento policial.
- O senhor não me reconhece?
- Não. Parece que a mudança foi demasiado sensível.
- Exatamente. Sou o Onesíforo que expulsou e que foi tão maltratado pelo pai.
- Sim. Reconheço-o agora. E como vai?
- O pai não quis mais saber de mim. Ganhei a vida como pude,
empregando-me daqui e daí. Por fim, alistei-me no exército.
- Estou muito contente em revê-lo. Venha jantar conosco.
- Com muito prazer, mas devo pedir permissão ao meu oficial.
A licença foi concedida de boa-vontade. O jovem ficou muito contente, ao ver que os
mestres lhe queriam bem, apesar de tudo o que acontecera”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 74.
“Partida dos Alunos. Pela manhã, 19 de junho de 1898, missa simples. Todos os alunos assistiram a ela. Fazemos a imposição do santo escapulário do Carmo e da Imaculada
Conceição. No externato, a separação se faz com muita alegria: um bom aperto de mão
seguido do adeus. O Irmão Aloísio, é preciso dizê-lo, teve mais sucesso do que eu. Um dos
alunos fez-lhe o presente... de seis ovos. Quase fiquei com inveja. A partida dos internos
é o acontecimento mais importante. A maioria parte a cavalo. Mulas de carga fazem o
transporte da bagagem e vão em grupos, formando caravanas. Essa maneira de viajar
está cheia de encantos. Os rapazes estão tristes; alguns não nos podem deixar sem chorar.
Essas lágrimas causam-nos emoção muito suave. O apego que sentem por nós, estranhos
ainda faz pouco tempo, é a nossa primeira recompensa. Enfim, partem e ficamos sós. Pela
primeira vez iríamos experimentar a alegria das férias no Brasil.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 82.
“Depois do café, os que devemos partir vamos dar o adeus aos nossos caros alunos,
em cena comovedora. Todos choram lágrimas quentes e nós também. É esquisito como
o coração se apega. Agora nos damos conta de que importa quebrar laços de que não nos
apercebíamos. Esses alunos que choram eram amados como filhos, e quase não havíamos
notado. Num instante, todas as más recordações fogem e apenas vemos motivos de la
mentar o nosso caro berço de Congonhas”.
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Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 121.
“Tínhamos horror às solenidades, às apresentações, às exibições das nossas pobres
pessoas e isso por bons motivos; mas como recusar, como nos furtar a coisas que são tão
naturais e que se preparam sem o nosso concurso?”
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 127.
“Reiterando o primacial dia letivo de Congonhas do ano passado, irrompeu aqui também muito desconforto pedagógico-didático. Não foi sem certa apreensão que sentimos
chegar a hora da entrada. E havia motivos. Estamos sem experiência, muito fracos em
português. A nossa escola é de ensino secundário, que prepara ao bacharelado. Não seríamos demasiado temerários? Seríamos realmente, se não tivéssemos por nós a graça do
bom Deus e a obediência. Sentimos toda a importância da nossa situação. O nosso êxito
ou o nosso fracasso em cidade de trezentas mil almas terá repercussão em todo o Brasil. E,
depois, essa instalação arqui-solene, esses discursos e cumprimentos, tudo nos coloca em
evidência e nos obriga a corresponder à reputação tão exagerada que de nós se faz.
Quem vão ser as crianças que nos serão confiadas? Quem são os seus pais? E, depois,
não é condizente o nosso preparo. Não temos livros. Os primeiros dias vão ser penosos.
Bem antes das dez horas, que é a hora de abertura, o pátio está cheio de meninos matriculados. Todos estão de roupa domingueira e em companhia dos pais, o que aumenta
o nosso constrangimento, porque nos perguntamos se estes últimos pretendem também
assistir às nossas tentativas primordiais.
Pouco antes das onze horas, vamos ao pátio. Esse atraso foi premeditado para permitir
aos pais de se retirarem. Tentamos travar conhecimento com os alunos, mas de parte e
de outra a frieza se mesclava à timidez. Olhamo-nos com indisfarçável curiosidade. Toca
a entrada. O Ir. Andrônico arma-se com a lista dos matriculados e começa a chamada
esfolando alguns nomes, o que os diverte não pouco. O mais embaraçante é que todos os
pais estão aí. Aprendemos mais tarde que é hábito dos brasileiros de não dar aula no dia
de abertura. É simples apresentação, mera lectio brevis, após a qual todos vão embora. Os
pais aguardavam os filhos”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 130.
“O Irmão Diretor explica-lhes que vamos guardar os alunos até à hora regulamentar,
a fim de examiná-los e de organizar os cursos. Os pais, depois dessa declaração, retiram-se polidamente. O Irmão Andrônico, ajudado pele Ir. João Alexandre ocupa-se do curso
secundário. O Irmão Maria Amâncio e eu nos ocupamos dos outros. Meu Deus, como esse
dia me pareceu comprido! Reunimos os alunos na mesma sala, mas não sabemos como
ocupá-los. Não temos nada, nem livros, nem canetas, nem papel”.
Para ganhar tempo, refazemos a chamada lentamente, perguntando detalhes inúteis.
Era questão de nos ocupar. Esse trabalho também chega ao fim e eis-nos de novo a nos
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olhar. Para encurtar as três horas, teria dado de boa vontade um ano de vida. À força
de buscar, achamos alguns cadernos e três ou quatro lápis. Distribuímos uma folha para
cada um e fazemos circular os lápis. Os alunos fazem pequeno exercício de caligrafia.
Toca o sino. Que felicidade! Saímos todos e Deus sabe com que satisfação.
Os alunos, por grupos, nos olham com a mesma curiosidade, enquanto comem a merenda. Nada do aspecto de alunos em recreio. Não havia barulho, gritos, pulos, corridas,
movimentos tumultuosos. Reinava c silêncio, a calma; certo mal-estar geral parecia paralisá-los. Mesmo depois desse constrangimento recíproco, o recreio era melhor para nós
que o tempo de aula. De comum acordo, o prolongamos por meia hora. Essa prorrogação
não modificou o estado embaraçado em que nos encontrávamos reciprocamente”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 131
“Tinham alguma distração ao contemplarem a nossa cruz, o cordão e o rabá. O que os
encantava eram os sapatos, novos em folha, com os pregos reluzentes como prata polida.
Já sabiam o número e o comunicavam como alguma coisa prodigiosa. Toca-se o sino. É
preciso recomeçar o frente a frente tão penoso nas circunstâncias em que estamos. Vamos, somos religiosos maristas, vamos mostrá-lo. Pegamos o terço e nos colocamos todos
a recitar essa bendita oração. Esse exercício na escola era para eles novidade, contudo
responderam.
Que vamos fazer agora? Tendo o Irmão Maria Amâncio como assessor, faço ler um por
um, em livro de piedade que tínhamos descoberto. Tínhamos ganhado uma hora. A saída
estava menos longe. Para variar os nossos cursos interessantes, fazemos-lhes recitar a
tabuada, o que nos leva ao final das três horas. A sineta toca a saída. Ó sineta abençoada,
como achamos doce e suave a tua voz! O nosso primordial dia de aula estava terminado.
A pedra no meio do caminho fora removida. Não o esqueceremos nunca. Nos cursos superiores, as emoções foram similares, tanto o embaraço como a alegria da saída. Pouco a
pouco organizamos os cursos. O gelo dos primeiros dias derreteu-se para a felicidade da
corporação.
Os Irmãos que chegam a uma casa, onde tudo está organizado e determinado de antemão, onde reinam tradições, emprego do tempo e regulamento, não sabem o que custou
esse estado de coisas de que gozam aos que o estabeleceram à força de sofrimento, energia
e paciência”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 131.
“Dedicação, abnegação, vida interior, eis o que nos prepara ao imprevisto e nos conserva o bom-humor inalterável”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 143.
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“Abertura do ano letivo de Franca: 4-3-1902.
É realmente grande acontecimento o primeiro dia de aula num país em que se chega
pela primeira vez. Há muita alegria em começar uma obra, em que se depositaram belas
esperanças, mas há não poucas dificuldades por vencer para atingir condizente organização. Em 4 de março, estamos na casa modesta da cidade para receber os externos. Chegam
cerca de sessenta. Têm o aspecto de bons meninos. Procede-se à classifição das três séries.
Pelo meio-dia, ouvimos o toque de fanfarra que parece aproximar-se de nós. Os Irmãos
estão na aula e não duvidam de nada. De repente, o portão se abre, a banda entra no pátio
ao som das cornetas, arrastando após a multidão de curiosos e um grupo de senhores trajados em rigor. As salas são invadidas. Improvisam-se gabinete e estrado, e procede-se a
uma sessão solene, em cujo intróito se lê um documento ad hoc, continuado por uma série
de discursos, em que se proclamam as nossas virtudes e talentos. Meu Deus, miserere
nobis”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 176.
“Os membros da comissão fizeram-nos tomar assento à direita e à esquerda do Presidente. Não estávamos à vontade, teríamos preferido a tranqüilidade ao invés de tantos
cumprimentos. Conclusos os discursos, era necessário responder. Que dolorosa necessidade! Era a mim que esse dever incumbia.
Consigo coragem, lanço-me a uma resposta em francês. Alguns me terão compreendido, e todos me aplaudiram. A honra e a representação estavam salvas. Terminada a parte
oficial, fazem-se circular refrescos e bolos que esses senhores tinham enviado. As boas Irmãs, ao saber o que sucedia, não quiseram ficar atrás. Enviaram-nos algumas garrafas de
bom vinho e excelentes biscoitos. Quereríamos ter começado sem alarde o primeiro dia de
aula, como convém aos filhos do Pe. Champagnat. Deram-nos um dia de festa, discursos,
quase um banquete. Deus seja louvado”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 176.
“Pela sua presença, pelo prestígio dos seus conhecimentos e caráter enérgico de verdadeiro religioso, o bom espírito se fortificava na comunidade”.
Ir. Adorátor Vinte anos de Brasil, Editora universitária Champagnat, Curitiba 2005 p. 179.
“Os Irmãos do Carmo, devido ao Ir. Isidoro Régis, conseguiram a fama de sábios, o que
não é pouca coisa em país estrangeiro”.
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