
julho 1998 n. 13

IMS

CADERNOS
MARISTAS

número especial 
patrimônio

CASA GENERALIZIA FRATELLI MAR1STI C.P. 10.250 00144 ROMA



Expediente da versão impressa (original em Português)

Editor / Organizador: Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole, Paul Sester- FMS

Cadernos Maristas:
Os Cadernos Maristas objetivam a divulgação de documentos e pesquisas sobre as origens, 
espiritualidade, desenvolvimento e expansão do Instituto Marista no mundo. Aborda 
estudos sobre a Sociedade de Maria, personalidades históricas e temas que caracterizam a 
atuação apostólica dos Irmãos Maristas. A produção do conteúdo é colaborativa de vários 
autores. Impresso em quatro línguas: espanhol, francês, inglês e português.

Contato:
Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole
Piazzale Marcelino Champagnat, 2 -00144, Roma - Itália
Tel. (+39) 06 54 5171 / E-mail: comunica@fms.it / www.champagnat.org

Diagramação e impressão:
Tipografia Città Nuova delia P.A.M.O.M.
Largo Cristina di Svezia, 17 - 00165, Roma - Itália

Expediente da versão digital

Coordenação: Diretoria de Comunicação da Casa Generalizia / Comissão do Patrimônio 
Espiritual Marista / Memorial Marista. A versão digital é um fac-símile da obra original 
impressa, que foi digitalizada, tratada e catalogada por Maria Palicz (CRB9 PR-202207/P), 
no Memorial Marista, em Curitiba - Brasil. E-mail: memorial@marista.org.br / 
www.memorialmarista.org.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C121 Cadernos Maristas: informações, estudos, documentos. -- n. 13 (jul.1998) - Roma : 
Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole, 1998. 
191 p. : il. ; 24 cm

Anual.
Editorial: Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole / Paul Sester
Versão digital em português: <https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos- 
maristas/>
ISSN 1122-7109

1. Irmãos Maristas - História. 2. Espiritualidade. 3. Patrimônio cultural. I. Fratelli 
Maristi delle Scuole.

CDD-200

mailto:comunica@fms.it
http://www.champagnat.org
mailto:memorial@marista.org.br
http://www.memorialmarista.org.br
https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos-maristas/


SEMINÁRIO 
sobre o Patrimônio Marista, 

de 20 a 27 de novembro de 1997.

Tema: A reflexão e a prática de Marcelino Champagnat 
e de nossos primeiros Irmãos no âmbito da Educação.

SUMÁRIO:

Apresentação do Ir. Henri Vignau, C. G. 1

Ir. Aureliano Brambila, O Pensamento do P. Champagnat sobre a
Educação das Crianças 3

Ir. Danilo Farneda Calgaro, Os Irmãozinhos de Maria e os Irmãos 
das Escolas Cristãos 41

Ir. Edward Clisby, O Educador Marista na Oceania, de 1836 a 1870. 61

Ir. André Lanfrey, A finalidade dos Irmãos, conforme duas instruções 
contidas nos manuscritos dos Irmãos Francisco e João Batista 85

Ir. Gabriel Michel, Marcelino Champagnat e o reconhecimento legal 
dos Irmãos 125
Champagnat, dia por dia 132

Ir. Juan Moral, Abordagens para descobrir os elementos de base da 
Pedagogia Marista na Espanha 135

Ir. José Pérez, O contexto escolar das nossas Escolas na França, entre 
1820 e 1890 153

Ir. Paul Sester, A Educação 183





APRESENTAÇAO

Irmãos, é com particular alegria que lhes apresentamos este número 
especial de Cadernos Maristas. Contém as contribuições de diversos 
participantes do Seminário que se realizou em Roma, de 20 a 27 de novembro 
de 1997.

A Comissão do Patrimônio em nível de Conselho Geral sentiu a 
necessidade de relançar a pesquisa sobre o Patrimônio e de unir os Irmãos 
procedentes de várias culturas e que estão particularmente interessados nesse 
domínio da realidade marista.

Por que este tema: “A reflexão e a prática de Marcelino Champagnat e 
de nossos primeiros Irmãos no campo da educação”?

O Irmão André Lanfrey (Beaucamps/St-Genis), doutor em História, 
com meio expediente empenhado pelo Conselho Geral em nível de pesquisa 
sobre nosso Patrimônio, trabalha há um ano sobre um manuscrito do Ir. João 
Batista, que desenvolveu a missão educativa e evangelizadora do Irmão. Para 
o Ir. Lanfrey, esse documento é capital na elaboração da literatura marista: o 
Guia das Escolas (1853), a Biografia do P. Champagnat (1856) e Avisos, 
Lições e Sentenças (1868). De outro lado, o Ir. Danilo Farneda (Rio da Prata,) 
apresentou em Roma, em 1993, uma tese intitulada: “Estudo histórico-crítico 
sobre o Guia das Escolas”. Por sua vez, o Ir. Aureliano Brambila (México 
Ocidental) não cessa de aprofundar os textos de nossas origens em benefício 
dos Irmãos.

Esse grupo de Irmãos e suas pesquisas aprofundadas sobre textos muito 
pouco conhecidos da maioria, nos pareceram poder constituir o ponto de 
partida de nosso projeto sobre um tema essencial para nós e para os leigos 
que partilham nossa missão.

Quisemos para esse Seminário um número reduzido de Irmãos, mas 
representativo de nossos grandes grupos lingüísticos. Limitamo-nos a uma 
dúzia. Lastimamos que os Irmãos anglófonos não sejam mais numerosos. 
Estavam presentes muitos dos Irmãos que participaram, em 1993, do Curso 
Internacional sobre o Patrimônio. Se todos os participantes desse Seminário 
não podem consagrar um tempo regular à pesquisa, todos estão empenhados 
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na difusão do Patrimônio na sua Província ou em nível regional e 
internacional.

Evocamos no início desse Seminário o trabalho considerável de 
numerosos Irmãos no campo da pesquisa fundamental ou na difusão do 
Patrimônio, do carisma marista, através de escritos, através de sessões em 
1’Hermitage e nos Centros de Renovação: os Irmãos Henri Noé Colin, Pierre 
Zind, Paul Sester, André Lanfrey (Beaucamps/St-Genis), Gabriel Michel, 
Balko (N.D.de l’Hermitage), Canon (Castela), Juan Maria (Norte) Juan Moral 
(Catalunha) Stephen Farrel, Owen Kavanagh, Fred. MacMahon (Sydney), 
Norman Gibson (Nova Zelândia), Leonard Voegtle (Esopus), Aureliano 
Brambila (México Ocidental), Pedro Herreros (Chile), Danilo Farneda (Rio 
da Prata). Se a tarefa dos difusores é apreciada, o trabalho dos pesquisadores, 
por causa de sua especialização, é em geral muito pouco lido e partilhado 
pelos Irmãos.

Nós nos beneficiamos do trabalho desses Irmãos, mas devemos 
preparar novas gerações de pesquisadores, de difusores, de vulgarizadores, de 
animadores. É urgente suscitar o interesse pela pesquisa, descobrir e formar 
verdadeiros pesquisadores, surgidos dos diversos contextos culturais.

Os dois primeiros dias de nosso Seminário foram consagrados à 
apresentação dos trabalhos da maioria dos participantes; apresentação 
seguida de tempo para esclarecimentos e intercâmbios. Não podendo todos 
dedicar-se a pesquisas sobre os textos de nossas origens, pedimos a vários que 
explorassem outros domínios: de que modo a intuição educativa de 
Champagnat, partida da França, germinou em diferentes culturas, fez evoluir 
certas dimensões, enriqueceu-se ao contato das realidades, produziu respostas 
originais...

É essencial fazer notar que nosso Patrimônio não se limita ao Fundador, 
mas concerne ao desenvolvimento da intuição fundadora, da obra, de suas 
evoluções através dos Continentes , a começar dc 1836, data da primeira 
partida de Irmãos para outros Continentes e outras culturas.

Os dias seguintes foram dedicados ao aprofundamento de vários temas. 
E assim que precisamos a tarefa do arquivista, o trabalho de erudição, a 
função da historiador, a tarefa do vulgarizador, do animador. Se essas funções 
são complementares, cada função tem sua especificidade. O papel do 
historiador não é de conduzir à virtude, mas de ajudar a compreender melhor.

Sentimos a necessidade de fazer uma reflexão de ordem epistemológica. 
Isso nos levou a esclarecer as relações seguintes: a história e o sagrado, 
história e espiritualidade, história e instituições, história e memória, história c 
verdade.

Os problemas metodológicos também alimentaram nossas partilhas. Os 
trabalhos respectivos dos Irmãos Sester e Brambila nos levaram a nos 
debruçar sobre a historiografia e a bibliografia relativas ao nosso Patrimônio.
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Apresentação

Se já um sério trabalho foi feito, falta ainda muito por realizar para poder 
oferecer aos pesquisadores instrumentos facilmente utilizáveis.

Os problemas relativos à publicação dos textos das origens, 
particularmente os dos Irmãos Francisco, João Batista e Avit, também foram 
abordados. Esses documentos só deveríam ser difundidos quando precedidos 
de uma introdução crítica.

O futuro dos Cadernos Maristas também foi discutido. Precisaria 
organizar um comitê de redação. Por outra, devemos abrir essa publicação 
para artigos vindos de Irmãos de todos os países: artigos de qualidade, 
naturalmente, artigos de fundo, sobre as origens, sobre o desenvolvimento da 
missão marista através das épocas e dos Continentes, sobre aspectos concretos 
do carisma vivido hoje em nossos diversos campos de apostolado.. Isso pode 
referir-se aos aspectos das realidades relativas à história, à espiritualidade, à 
pedagogia, à pastoral...

O trabalho dos Irmãos Brambila e Danilo nos permitiu descobrir tudo 
quanto já temos no computador no campo do Patrimônio, o que podemos 
propor às Províncias e tudo quanto resta por fazer para melhor utilizar as 
possibilidades da informática. Isso nos levou a refletir sobre uma possível 
organização em rede, utilizando as consideráveis possibilidades da Internet.

A perspectiva da Canonização do Fundador nos levou a precisar certos 
projetos realizáveis ou desejáveis. O Ir. Lanfrey está para publicar uma 
História da Pedagogia Marista (limitada ao contexto francês). Ele não acha 
possível uma edição crítica da Vida de Marcelino Champagnat sem que 
transcorram vários anos, porque isso supõe o estudo prévio de todos os 
escritos dos Irmãos João Batista e Francisco. Em compensação ele acha 
possível oferecer uma introdução crítica substancial. Por outro lado, sentimos 
a necessidade de uma História do Instituto. Isso pede colaboradores em nível 
de Continentes. Teremos Irmãos para tamanho projeto?

Os participantes apreciaram esse espaço de liberdade de palavra, dc 
partilha, de confronto de idéias, de início de colaboração, de concerto entre 
Irmãos vindos de todos os Continentes.

Foi atingido o objetivo? Sim, no concernente à valorização dos 
trabalhos dos participantes, ao melhor conhecimento recíproco, à redução de 
preconceitos, ao desejo de colaborar, de partilhar, à aceitação de se deixar 
interpelar sobre seu trabalho, suas idéias. As condições para uma nova partida 
em nível de pesquisa estão aí. O canteiro de obras a continuar é considerável, 
mas apaixonante. Uma das condições: investir em pessoas no campo do 
Patrimônio (as origens, as etapas ulteriores, o presente), a partir de várias 
disciplinas: a História, a Teologia, a Espiritualidade, a Pastoral Juvenil, a 
Pedagogia, a Sociologia Religiosa.
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Está em jogo nossa fidelidade criativa ao carisma, ao projeto legado por 
Marcelino e aprofundado por seus Irmãos. Por outro lado, o número sempre 
mais importante de leigos atraídos por nosso Fundador, por sua 
espiritualidade e missão, não nos permite limitar-nos a vagas reflexões 
piedosas, a coisas aproximativas, a asserções sem fundamento sólido, 
indefinidamente repetidas.

Possa este número especial despertar o desejo de prosseguir!

Ir. Henri Vignau, c. g.
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O PENSAMENTO DO P. CHAMPAGNAT 
SOBRE A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

(de acordo com suas cartas, sua legislação 
e os testemunhos a seu respeito)

pelo Ir. Aureliano Brambila

À GUISA DE APRESENTAÇÃO

Para realizar o trabalho que lhes apresento, empreguei o método 
indutivo. Procedi por agrupamentos sucessivos. Empreguei uma grade que 
me permitiu classificar os diferentes “itens” contidos nas citações e perceber, 
ao mesmo tempo, sua frequência. Depois tirei algumas conclusões.

Talvez o único valor dessas conclusões aqui apresentadas seja o de 
estarem muito pouco distantes das fontes.

Agradeço novamente ao Conselho Geral, na pessoa do Ir. Henri 
Vignau, que me ofereceu a oportunidade de aprofundar nosso patrimônio e 
de partilhar a metodologia empregada.

Roma, 18 de novembro de 1997.
Ir. Aureliano Brambila

01 OS IRMÃOS: professores

Os Irmãos são religiosos e têm a vocação do ensino.

(Ir. CAMILLE, SUMMARIUM 356): O servo de Deus tinha realmente 
a missão de formar professores religiosos; para se convencer disso basta 
examinar o Guia das Escolas em uso no Instituto; pode-se considerar esse 
livro como a coletânea das conferências pedagógicas que fazia aos Irmãos 
durante as férias.

Precisamos deles.
(PROSPECTO 1824 A; 1824-06, 1): A instrução cristã está hoje 

inteiramente negligenciada na zona rural, ou substituída por uma instrução 
anticristã. (...) Para remediar tão grande mal e afastar da região rural pouco 
afortunada esses pedagogos ímpios, (...) [o P. Champagnat fundou um grupo 
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de] piedosos professores devotados a Maria, sob o nome de Pequenos Irmãos 
Ignorantes, que vão dois a dois até nos lugares mais pobres onde os Irmãos 
das Escolas Cristãs não podem ir por falta de meios.

ESTATUTOS 1835; 1835-05, 1): Uma boa educação é o meio mais 
seguro de obter bons elementos para a sociedade. Infelizmente, a maioria dos 
municípios rurais não tem essa vantagem: a insuficiência dos recursos 
municipais, o reduzido número de habitantes não lhes permitem confiar a 
educação de seus filhos aos Irmãos das Escolas Cristãs.... Para obviar esses 
inconvenientes, o P. Champagnat (...) propôs-se formar na paróquia de Saint 
Martin em Coailleux, Cantão de Saint Chamond, uma associação de 
professores de primário, denominada Pequenos Irmãos de Maria

Dispensados de todos os cuidados materiais até a morte,
(PROSPECTO 1824 A; 1824-06, 7): Desejaríamos ligá-los pelos votos 

em uso nas comunidades. Os doentes e os enfermos da casa serão assistidos a 
expensas da casa, até a morte.

Preocupação de bem formá-los.
(PS [= Paul Sester] 313, Carta Circular a TODO O INSTITUTO, 

IRMÃOS, 1840-01-10): Antes de tudo devemos ser bons catequistas, mas 
procuraremos também tornar-nos professores competentes.

Cuidado de sua saúde,
(PS 19, Carta a BARTHELEMY, IRMÃO, 1831-01-03): Tomo parte 

deveras em todos os aborrecimentos que lhe podem causar os contratempos 
sofridos por seus colaboradores. Tome muito cuidado com sua saúde, a fim 
de que esteja em boas condições para cumprir seus pesados encargos.

(PS 287, Carta a BENETON JOSEPH, PÁROCO, 1839-01-03): Não 
creio que um Irmão que tenha passado o dia inteiro a dar as aulas de costume 
possa recomeçar a dar aulas à noite. O interesse que tenho pela saúde de 
todos, a proibição que já em outras circunstâncias me veio por parte do 
senhor Administrador da Diocese, a respeito desse tipo de sobrecarga, não 
me permitem impor esse fardo a um Irmão.

Seu trabalho deve ser pago.
(PROSPECTO 1824 A; 1824-06, 2): Os Irmãozinhos de Maria só 

exigem quatrocentos francos por dois, seiscentos por três, uma construção 
própria para o ensino e um pequeno mobiliário. St-Sauveur, Bourg-Argental, 
Vanosc, Tarentaise, Boulieu, St-Symphorien le Château, La Valia já dispõem 
de nossos piedosos professores.
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O PENSAMENTO DO P. CHAMPAGNAT SOBRE A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

Devotam-se à educação por razões religiosas.
(PROMESSAS 1818, 1): Nós, abaixo assinados, para a maior gloria de 

Deus e a honra da augusta Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, 
certificamos e garantimos que nos consagramos (...), a partir deste dia (...), 
livremente e bem voluntariamente, à piedosa associação dos que se 
consagram, sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, à instrução 
cristã das crianças da zona rural.

Um salário para que possam viver.

(PS 8, Carta a DEVAUX DE PLEYNE ALEXANDRE, PREFEITO, 
1827-05): O montante de mil e duzentos francos já é quantia bastante módica 
para cobrir os gastos necessários à manutenção de três Irmãos num 
município. Diminuí-la mais seria, a meu ver, já não digo subtrair-lhes o magro 
salário atribuído ao trabalho mais ingrato e mais penoso de um cidadão, mas 
seria até diminuir-lhes a comida, que já é pobre e nada rebuscada.

Candidatos à formação permanente,

(PS 3, Carta a GARDETTE PHILIBERT, PADRE, 1827-05): Se é 
importante, no que todos estão de acordo, que os jovens sejam bem formados 
em religião, importante também é que os seus formadores sejam não somente 
bem formados, mas que além disso não fiquem abandonados a si próprios, 
uma vez enviados.

(REGRA DE 1830, 5, 3): O Irmão Reitor empreenderá todos os 
esforços para formar à virtude e à ciência os que estão com ele.

A missão dos mestres é importante para a Igreja e a sociedade.
(PS 4, Carta a CATTET SIMON, VIGÁRIO-GERAL, 1827-05): Temos 

atualmente dois mil alunos em nossas escolas. Só isso, parece-me, bastaria 
para merecer alguma consideração. Formar bem os jovens...

Dimensão teológica da vocação de professor.
(PS 14, Carta a BARTHELEMY, IRMÃO, 1830-01-21): Como é grande 

o trabalho que vocês fazem, como é sublime! Vocês estão continuamente em 
companhia daqueles com os quais Jesus se comprazia, já que proibia 
expressamente a seus discípulos de impedir as crianças a se achegarem a Ele. 
E você, meu caro amigo, não só não impede, mas ainda faz de tudo para 
conduzi-las a Jesus.

(PS 59, Carta a MARIE-AMELIE, RAINHA, 1835-05): Caso Vossa 
Majestade queira conhecer nossos estatutos, mando-os com uma pequena 
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explicação preliminar sobre as razoes principais que me animaram a fundar 
esta Sociedade de Irmãos para o ensino.

Amor pessoal de Marcelino para as crianças.
(PS 159, Carta a DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRO 

DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1837-11-27): Vimos, pois, Senhor Ministro, 
rogar a V. Ex.‘ se digne mandar sancionar estes estatutos por um Decreto Real 
que dará aos Irmãos Maristas o meio de exercerem a sua importante e difícil 
função, de maneira legal e muito mais proveitosa

(PS 210, Carta Circular a TODO O INSTITUTO, IRMÃOS, 1838-08- 
21): Gosto muito de lhes anunciar um final, digo melhor, uma folguinha em 
suas cansativas lides escolares. Venham todos se reunir e reaquecer no santuário 
que presenciou vocês se tornarem os filhos da mais carinhosa das Mães.

Interesse completo pelo bom andamento da escola.
(PS 20, Carta a ANTOINE E GONZAGUE, IRMÃOS, 1831-02-04): 

Meus bons amigos, redobrem de esforço para que sua escola ande a contento. 
Não percam de vista o bem que puderem fazer.

(PS 31, Carta a ALPHONSE, IRMÃO, 1833-11-03): Meu caro amigo, 
dê tudo de si para fazer com que ela [sua escola] prospere.

(Viúva MOULIN [Marie DUVERNAY], SUM. 19): Ele visitava a casa 
cada quinze dias, apesar do mau tempo e da distância (o trajeto era de uma 
hora e um quarto), para inspecionar a aula e encorajar as crianças. Era então 
coadjutor de Lavalla.

Para bem agir é preciso manter o equilíbrio psicofísico.
(PS 29, Carta Circular a TODO O INSTITUTO, IRMÃOS, 1833-08- 

10): Chegou o tempo das férias, época sob todos os aspectos preciosa, tanto 
para a alma como para o corpo.

(ESTATUTOS 1834 A; 1834-01, 2.2): Serão dados Irmãos aos municípios 
que os pedirem. O salário de cada Irmão está fixado em quatrocentos francos. 
Embora os Irmãos devam ser pelo menos dois, poderá haver uma casa central 
de onde se destacarão um a um para os municípios próximos.

Funda uma sociedade de professores.
(PS 34 A, Carta a LOUIS-PHILIPPE, REI., 1834-01-28): Elevado ao 

sacerdócio em 1816, mesmo antes de deixar o Seminário de Lião, pensei 
seriamente em criar uma Sociedade de professores que julguei dever 
consagrar à Mãe de Deus.
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O PENSAMENTO DO P. CHAMPAGNAT SOBRE A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

(PS 59, Carta a MARIE-AMELIE, RAINHA, 1835-05): Caso Vossa 
Majestade queira conhecer nossos estatutos, mando-os com uma pequena 
explicação preliminar sobre as razões principais que me animaram a fundar 
esta Sociedade de Irmãos para o ensino.

Trabalhar pela salvação das crianças.
(PS 324, Carta a PERES MARIUS FERDINAND, LEIGO, 1840-02- 

25): Brevemente vamos fundar uma casa principal na pequena cidade de 
Lorgues (Var) e esperamos que dentro de alguns anos se tornará uma 
sementeira de bons Irmãos educadores que atuarão nas regiões 
circunvizinhas.

Preocupa-se com a saúde dos Irmãos.
(PS 163, Carta a MOINE FRANÇOIS FLEURY, PÁROCO, 1837-12- 

12): Tenho pena de vê-los carregados de um tão grande número de alunos, em 
compartimentos tão exíguos. A saúde deles está em jogo; não poderão 
agüentar por muito tempo nesse ambiente.

(PS 172, Carta a FRANÇOIS, IRMÃO, 1838-02-04): Pois que o Irmão 
Cassien se saiu bem na viagem que fez a Millery, mande-o passar oito dias em 
Valbenoite e em Nueville. Manifeste-lhe toda minha satisfação pela boa vontade 
que teve. Diga a ele que cuide bem da saúde em suas pequenas andanças.

(PS 196, Carta a FRANÇOIS, IRMÃO, 1838-06-20): Que sejam bem 
cuidados, bem alimentados os bons Irmãos doentes, aos quais tenho tamanha 
afeição!

(PS 287, Carta a BENETON JOSEPH, PÁROCO, 1839-10-25): Para 
que o pedido que o senhor me mandou, em 18 de setembro, se coadune com 
nossos regulamentos e costumes, mando-lhe mais um Irmão, será o quarto 
Irmão da comunidade, para a turma dos adultos. Não creio que um Irmão 
que tenha passado o dia inteiro a dar as aulas de costume possa recomeçar a 
dar outras, à noite.

Sujeitos à doença.
(PS 167, Carta a GOIRAN BARTHELEMY PHILIPPE, PREFEITO, 

1838-01-04): Segue um pouco atrasada a resposta à sua carta, porque, 
animados como estamos do desejo muito sincero de corresponder à confiança 
de que o senhor nos dá provas constantes, quisemos examinar novamente se 
não haveria meio de lhe mandar Irmãos pelo menos por ocasião da Páscoa, 
mas de todos os novos arranjos nenhum satisfez. Ainda nesses dias fomos 
obrigados a substituir vários de nossos Irmãos que ficaram doentes.
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Cuidado pela moralidade de nossos mestres.
(PS 171, Carta a DE PINS GASTON, ADMINISTRADOR APOS

TÓLICO, 1838-02-03): Mas, em vista da impossibilidade em que se 
encontram tantos municípios rurais de dar assistência financeira a mais de 
dois Irmãos, podemos hesitar entre estas duas alternativas: ou deixá-los sem 
os benefícios da educação, ou proporcioná-la a eles por meio de dois Irmãos, 
embora ofereçam menos garantias do que se fossem três? (...) Nossos Irmãos, 
formados numa vida regular e de princípios seguros, submetidos à prova de 
exercícios durante dois anos de noviciado, constantemente fiscalizados nas 
funções que exercem nos municípios pelas autoridades civis e eclesiásticas, 
rodeados como estão por nossa solicitude (...), me parece que oferecem uma 
garantia mais do que satisfatória.

(PS 171, Carta a DE PINS GASTON, ADMINISTRADOR APOS
TÓLICO, 1838-02-03): Por fim, a última razão que julguei oportuno dever 
expor ao senhor Ministro é a autorização legal concedida a várias instituições 
que mantêm estabelecimentos com dois e mesmo com um só educador. Isso 
constitui norma especialmente das escolas normais cujos professores, ao 
saírem das casas de formação, são jogados isoladamente nos municípios, 
tornam-se donos de si próprios e por demais frequentemente mostram que 
estão longe de oferecer ao governo a mesma garantia que os Irmãos,

Preparação especial para missões especiais,
(PS 176, Carta a FRANÇOIS, IRMÃO, 1838-03-12): Vou enviar o 

Irmão Marie Jubin para a Ecole Mutuelle dos surdos-mudos. Tenho a 
intenção de ir lá pessoalmente quando puder. E essencial que não percamos 
tempo.

(PS 3344, Carta a RENDU AMBROISE MARIE MODESTE, LEIGO, 
1840-04-25): Estamos ocupados na escolha de dois candidatos que satisfaçam 
o objetivo do Conselho e o nosso. Nós os submeteremos ao exame de que o 
senhor nos falou, e não se apresentarão ao Curso senão munidos dos 
Certificados exigidos.

Gozar de um mínimo de bem-estar econômico,
(PS 178, Carta 178, a MILLERAND ANDRÉ, PÁROCO, 1838-03-14): 

O senhor compreende, digníssimo senhor Pastor, que nos seria absolutamente 
impossível abater a menor quantia, tendo já feito uma redução que nos 
permite ficar apenas com o estrito necessário. Não acha o senhor que nossos 
Irmãos, com a ocupação que têm, merecem ganhar do que se alimentar e 
vestir?
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O PENSAMENTO DO P. CHAMPAGNAT SOBRE A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

(PS 257, Carta a BAROU JEAN JOSEPH, VIGÁRIO-GERAL, 1839- 
06-27): O fato de ser Irmão de Maria não reduz as necessidades ordinárias da 
vida. Cada ano vemos com muito pesar aumentar o número de inválidos em 
nossas fileiras.

02 A EDUCAÇÃO

Qs alunos.
(PS 7, Carta a BAROU JEAN JOSEPH, VIGÁRIO-GERAL, 1827-05): 

Temos agora cerca de dois mil alunos em nossas escolas. Parece-me que isso 
merece alguma consideração.

Embora reduzidos em número, são os mais importantes numa escola.
(PS 24, Carta a BARTHELEMY, IRMÃO, 1831-11-01): Coragem, meu 

caro amigo, basta que você, juntamente com seu colaborador, tenham a 
vontade de ministrar o ensino a bastantes meninos. Porém, se os não tivesse, 
sua recompensa seria a mesma. Não se perturbe por ter um reduzido número 
de alunos.

Adaptar a vida comunitária à missão.
(PS 43, Carta a FRAIN JEAN MARIE, VIGÁRIO-GERAL, 1834-07): 

Embora nossos Irmãos só trabalhem no mínimo em dois, pode-se restabelecer 
uma casa central, de onde sairiam, um a um para os municípios próximos.

Dignidade da criança.
(IR. AIDANT, SUM. 193): Quantas vezes o ouvi dizer em suas 

instruções e avisos aos Irmãos reunidos na casa mãe, na época das férias, 
coisas extremamente sólidas e práticas sobre o respeito que devemos para 
com as crianças.

Tudo se centra na criança,
(PS 21, Carta a MONDON JEAN BAPTISTE, PREFEITO, 1831-05): 

Pelo desconto que dei, demonstrei-lhe que o nosso empenho de fazer o bem a 
esses alunos era o objetivo único de nossos sacrifícios.

(PS 217, Carta a MOLLIN ANTOINE, PÁROCO, 1838-10-31): Com 
pesar, deixamos o estabelecimento que mantínhamos em sua cidade onde 
teríamos grande desejo de trabalhar, sob seu amparo, para a instrução dos 
meninos.
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Cumpre amar as crianças como Cristo as amou.
(PS 63, Carta Circular a TODO O INSTITUTO, IRMÃOS, 1836-01- 

19): Desejo e quero que, a exemplo de Jesus Cristo, nosso divino modelo, 
vocês dediquem terna afeição aos meninos.

Secundar o zelo das autoridades para a educação da juventude,
(PS 239, Carta a BERTHOLEY ANTOINE, PREFEITO, 1838-12-04): 

Queremos, no entanto, que nossos Irmãos, amparados pelo senhor, 
continuem a trabalhar na educação cristã dos meninos do município.

Há prioridades no apostolado marista.
(PS 313, Carta Circular a TODO O INSTITUTO, IRMÃOS, 1840-01- 

10): Autênticos Irmãos de Maria, inteiramente entregues à salvação dos queridos 
meninos que nos são confiados, não temos outra finalidade senão inspirar-lhes o 
amor e o temor de Deus, o gosto e a prática de nossa santa Religião.

Reza-se a Maria para que abençoe nossos alunos,
(REGRA DE 1830, 1, 3): Às quatro horas e quarenta e cinco minutos, 

ou às cinco horas e quarenta e cinco minutos, começará o ofício, que será 
recitado em comum, pausada, atenta e devotamente, em honra da Santíssima 
Virgem, para conjurá-la a abençoar a escola e toda a Sociedade.

Proteger a criança da violência física dos mestres.
(REGRA DE 1830, 1,3): Será presa pela extremidade a vara que serve 

para mostrar as letras do alfabeto. O mesmo se fará com a da Aritmética.

Nenhum sacrifício é demasiado quando se trata do bem das crianças,
(IR. LAURENT, OM 756): Em 1818, o P. Champagnat, como coadjutor 

de La Valia, ficou muito aflito ao ver a ignorância que reinava na paróquia, 
sobretudo entre os jovens. Encontrou várias crianças de 10 a 12 anos de idade 
que não sabiam por que estavam sobre a Terra, que nem mesmo sabiam se 
havia um Deus, e resolveu formar uma sociedade de jovens [para ajudá-las].

03 A ESCOLA

Um bom local, ad hoc.
(PS 9, Carta aos PADRES D’ANNECY, PÁROCOS, 1828): 4.° 

Pedimos para os Irmãos, em cada lugar onde forem, uma casa espaçosa, bem 
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arejada e saudável: salas de aula, amplas, de acordo com a capacidade de 
alunos, um quintal para os Irmãos se distraírem trabalhando; mobília de dois 
mil francos e cem francos anuais para a sua conservação.

(PS 253, Carta a REVOL AUGUSTIN, PÁROCO, 1839-05-12): Vemos 
com prazer o adiantamento de sua construção e desejamos sinceramente 
cooperar com seu zelo. (...) Há grande vantagem em que as aulas sejam dadas 
desde o início na nova casa, mas que se lhe dê todo o tempo necessário para 
que seque, antes de ser habitada.

(PS 316, Carta a PAGE CLAUDE MARIE, PÁROCO, 1840-01-29): 
Foi com intenso regozijo que soubemos que seus administradores estavam 
planejando construir, em breve espaço de tempo, um edifício para as escolas 
(aulas) de sua cidade. (...) Pensamos que o senhor adotará a melhor opção, 
que é de não alugar uma casa, mas esperar que esteja terminada a que se 
destina para esse fim.

(PS 316, Carta a PAGE CLAUDE MARIE, PÁROCO, 1840-01-29): 
Alugar uma casa implicaria, com toda a certeza, empatar dinheiro em 
remendos. Esse gasto seria muito melhor empregado na instalação dos 
Irmãos. Evitaria assim um bom pretexto para desestimular o ardor de seus 
administradores, que poderíam retardar ou mesmo abandonar 
completamente a execução do projeto.

(ESTATUTOS 1830 C; 1830-07, 1.3): Pedimos a cada lugar uma casa 
ampla, bem salubre e bem arejada, aulas amplas segundo o número de 
crianças, um quintal onde os Irmãos possam se recrear ao cultivá-lo.

Propriedades,
(PS 215, Carta a DOUILLET FERREOL, PADRE, 1838-10): Os 

impostos, consertos e melhorias nos obrigariam a gastos consideráveis. Edifícios 
não nos faltam, oferecem-nos por toda a parte e para os quais não temos que 
despender nenhum vintém. (...) Não faça testamento a meu favor, eu o 
rescindiría, a menos que o senhor se comprometesse a pagar todos os gastos.

Dificuldades econômicas
(PS 220, Carta a LAFAY PIERRE MARIE, PÁROCO, 1838-10): Vários 

de nossos estabelecimentos estão em atraso, seja quanto ao mobiliário, seja 
quanto ao pagamento anual. Por isso vemo-nos na necessidade de atrasar o 
regresso dos Irmãos que se destinam a trabalhar nessas escolas, até o 
preenchimento das condições constantes de nosso Prospecto.

Um pátio para a recreação.
(PROSPECTO 1824 B; 1824-07, 10): Algum (...) lugar de recreação 

para as crianças.
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Exigências financeiras.
(PROSPECTO 1836 A; 1836-07, 10): Art. 9: Os municípios só poderão 

obter um estabelecimento com a condição de pagarem adiantadamente à casa 
mãe, uma vez por todas, duzentos francos por cada Irmão pedido.

PROSPECTO 1836 A; 1836-07, 3): Art. 2: Dão-se Irmãos aos 
municípios que os pedem e que asseguram para quatro Irmãos 1.500 francos; 
por três, 1.200; por dois, 1.000; uma casa ampla, conforme o número de 
crianças, um quintal e um local de recreação. Para o mobiliário, pede-se: 
2.000 por quatro Irmãos; 1.500 por três; 1.000 por dois; esse mobiliário é 
mantido ou pelos Irmãos, e lhes pertence totalmente no fim de seis anos, ou 
pelo município que fica proprietário.

(PROSPECTO 1836 A; 1836-07, 8): Art. 7: Todos os móveis e adornos 
das aulas, como os bancos, mesas, cadeiras, sentenças, quadros de leitura e de 
Aritmética, etc. ficarão por conta dos municípios.

(ESTATUTOS 1825; 1825-01-15, 2): Artigo primeiro: Os Irmãozinhos 
de Maria têm por objetivo a instrução primária. (...) Ensinam gratuitamente e 
conveniam com as prefeituras meios que lhes garantam uma existência 
honesta e pouco onerosa.

Escolas pagantes também.
(CARTA 37, a CAUMETTE BARTHELEMY, COADJUTOR, 1834): 

5.° Além da escola gratuita, eles (os Irmãos) poderíam encarregar-se de outra 
que não fosse gratuita.

Preferência pela escola gratuita.
(PS 206, Carta a MERLIN CLAUDE, PÁROCO, 1838-08-10/13): 

Quando as escolas são gratuitas, sempre funcionam melhor, e a formação é 
feita com mais facilidade. Portanto, para nosso interesse preferimos as escolas 
que nos oferecem essas vantagens.

(PS 224, Carta a CHARBONNIER CESAR, PÁROCO, 1838-11-01): 
Sinto muito não poder enviar-lhe os Irmãos que o senhor me pede para a 
instrução dos meninos de sua boa paróquia; (...) Tenho que atender a um grande 
número de pedidos nos quais nos oferecem casas completamente preparadas, 
escolas completamente gratuitas e que não apresentam dificuldades.

(PS 264, Carta a PAGE CLAUDE MARIE, PÁROCO, 1839-08-12): 
Foram-nos oferecidos vários estabelecimentos com fonte de pagamento 
garantida e pedem com insistência que os comecemos logo que pudermos. O 
senho bem vê, senhor Pároco, que tais estabelecimentos são os que sempre 
preferimos, custam menos para nós, e lá podemos realizar um bem maior, 
sendo escolas gratuitas.
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(PS 265, Carta a PEALA JEAN FRANÇOIS REGIS, Pároco, 1840-04): 
o número de alunos pagantes pode cair sensivelmente e provocar desse modo 
um grande déficit na receita. Há outro aspecto: a experiência nos demonstrou 
que os estabelecimentos que se vêem reduzidos a esses únicos recursos 
desaparecem ou, no mínimo, se sustentam com muita dificuldade.

(PS 336, Carta a DEBELAY JEAN MARIE MATHIAS, PÁROCO, 
1840-05-02): O senhor encontrou o modo certo de conseguir Irmãos, com 
garantia e prontidão: garantir a fonte de pagamento da escola e torná-la 
gratuita. Como é muito mais fácil fazer o bem em estabelecimentos dessa 
natureza, damos sempre a preferência a esses.

(PS 337, Carta a MEGE ABEL XAVIER, PÁROCO, 1840-05-03): Eu 
estaria realmente disposto a aceitar o seu pedido, se sua escola tivesse um 
lastro e fosse gratuita.

Cumpre garantir os salários.
(PS 225, Carta a VENET JOSEPH MARIE, PÁROCO, 1838-11-05): 

Acredite no meu desejo sincero de continuar a obra da instrução cristã dos 
meninos em sua paróquia exemplar. Mas é preciso que ela nos seja possível 
(...) graças ao seu empenho e à cooperação de seus bons habitantes.

(PS 287, Carta a BENETON JOSEPH, PÁROCO, 1839-10-05): Espero 
que o município entre em acordo com os jovens que vão frequentar as aulas 
da noite, e que eles usem de generosidade suficiente para que esse quarto 
Irmão não fique sendo pago às nossas custas.

Os pensionistas.
(PS 297, Carta a BERTHIER ANDRE, VIGÁRIO-GERAL, 1839-11- 

19): Talvez seja possível com o correr do tempo, e para obviar a todos os 
inconvenientes, tentar achar na casa dos Irmãos um lugar adequado para 
celebrar os Ofícios solenes (...). O senhor sabe, (...) que a distância até a igreja 
matriz, a exigüidade de espaço que lhes é reservado impossibilitam aos 
internos dos Irmãos irem lá.

(PS 309, Carta a DORZAT FRANÇOIS CHARLES, PÁROCO, 1839- 
12-27): Já não falarei do internato para o primário que o senhor poderia criar 
na casa dos Irmãos. A meu ver, isso seria um meio excelente de garantir o 
êxito e proporcionar a seu estabelecimento o bem-estar justo e razoável que 
contribuiría para o bom andamento de uma instituição de educação.

Uma escola com número limitado de alunos.
(PS 120, Carta a BADIOU JEAN PIERRE, PÁROCO, 1837-07-15): 

Um Irmão só não poderia fazer grande coisa. Se for preciso enfrentar 
concorrência, importa, antes de tudo, implantar uma escola boa.
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(REGRA DE 1830, 4, 31): Não serão admitidos mais do que 70 alunos 
no elementar e 50 no primário.

Economia mista (gratuitos e pagantes).
(PS 287, Carta a BENETON JOSEPH, PÁROCO, 1839-10-25): A 

modicidade do que estamos recebendo não nos permite receber alunos 
gratuitos vindos de municípios vizinhos. Em todas as nossas escolas, as 
contribuições mensais pagas por tais alunos entram como um reforço, 
suplementando os parcos recursos dos Irmãos.

(PS 297, Carta a BERTHIER ANDRÉ, VIGÁRIO-GERAL, 1839-11- 
19): O pagamento deles [dos Irmãos] é incompleto para escolas gratuitas, e a 
pensão dos alunos internos é mais do que módica, por isso temos a esperança 
de que, para os interesses da obra e o bem da diocese, o senhor Bispo fará a 
gentileza de nos manter esse benefício.

(ESTATUTOS 1830 C; 1830-07, 1.5): Exigimos anualmente 1.600 
francos por 4 Irmãos. Permitimos aos municípios onde estão estabelecidos 
nossos Irmãos de perceberem alguma coisa dos pais remediados, para cobrir 
parte das despesas do estabelecimento.

(ESTATUTOS 1830 A; 1833-07, 12): Art. 12. Os Irmãos poderão, às 
vezes, ser encarregados de receber as retribuições dos pais, depois de fixado o 
preço.

04 PROJETO EDUCATIVO

Antropologia de base,
(PS 19, Carta a BARTHELEMY, IRMÃO, 1831-01-03): Esforce-se, não 

poupe nada para formar à virtude seus corações juvenis. Faça ver a eles que 
nunca serão felizes sem a prática da virtude, sem a piedade, sem o temor de 
Deus; que não há paz para o ímpio; somente Deus pode dar-lhes a felicidade, 
que só para Ele foram criados. Quanto bem você pode fazer, meu amigo!

(PS 79, Carta Circular a TODO O INSTITUTO, IRMÃOS, 1837-01- 
01): Os desejos e votos que formulo no começo deste ano são muito 
diferentes dos que o mundo procura expressar em palavras mentirosas: uns 
tantos bens, honras, prazeres que o coração jamais vai desfrutar, é o que o 
mundo deseja.

(PS 180, Carta à VIÚVA CHAMPAGNAT MARIE, LEIGA, 1838, 03- 
16): Meu Deus, como é infeliz o homem que não vive segundo vossa lei! 
Como é cego aquele que se apega a um bem que larga para nunca mais ver! 
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Sigamos o que nos diz São Paulo: “Usemos o que Deus nos deu, segundo a 
vontade do mesmo Deus, sem nos apegar”. Coitados dos ricos!... O que é que 
eles têm a mais que nós? Mais tristeza ao deixar esta vida.

(PS 181, Carta a HILARION, IRMÃO, 1838-03-18): Conto muito com 
as orações das pessoas de bem; elas nos serão mais úteis do que todas as 
proteções possíveis. Apesar disso, não menosprezo estas últimas, pois é da 
vontade de Deus que empreguemos os meios humanos.

Pedagogia: a presença, partir do concreto, a solidariedade.
(Ir. CAMILLE, SUM. 28): Durante seus estudos, nas férias, ensinava o 

catecismo. Um domingo (...) com uma bela maçã na mão, deu uma lição de 
cosmografia; depois de virar a mação em todos os sentidos, fez notar que 
havia habitantes, os antípodas, que não conheciam o bom Deus (...). A mação 
foi partilhada entre as crianças. Mais tarde, uma delas, Dom Epalle, partiu 
para evangelizar esses povos.

Catequista de grupos mistos.
(JULIENNE EPALLE, SUM. 72): Para alegrar meus pais, vizinhos da 

casa Champagnat, ele consagrava todos os dias algumas horas em nos instruir. 
Eu, que era a mais velha e tinha então onze anos, lembro-me sempre da 
dignidade do jovem seminarista.

Mestre: modelo de vida.
(PS 19, Carta a BARTHELEMY, IRMÃO, 1830-01-21): Sei também 

que estão com muitos alunos e que, portanto, terão também muitas cópias de 
suas virtudes, pois é seguindo esses modelos que seus alunos se formam. De 
acordo com os exemplos que vocês derem é que eles vão pautar o 
comportamento deles.

Como considerar a criança: preço do sangue divino.
(PS 19, Carta a BARTHELEMY, IRMÃO, 1831-01-03): Você tem em 

mãos o Sangue precioso de Jesus Cristo.
(PS 24, Carta a BARTHELEMY, IRMÃO, 1831-11-01): Diga-lhes 

ainda: “Vocês sabem por que Deus os ama tanto? É porque vocês são o preço 
de seu Sangue e porque vocês podem tornar-se grandes santos, até sem muito 
sacrifício. Basta querer. O bom Jesus promete colocar vocês sobre os ombros, 
para poupar-lhes o esforço de andar a pé”.

(PS 24, Carta a SYLVESTRE, IRMÃO, 1837-11-25): Eles [os 
missionários] estão ansiosos por arribarem ao lugar de destino. O zelo pela 
salvação daqueles habitantes das Ilhas do Pacífico é o que eles mais têm a 

17



peito. Rezemos, meus caros Irmãos, rezemos pela salvação deles e pela 
salvação dos que nos são confiados. A alma dos franceses vale o preço do 
Sangue de um Deus tanto quanto a dos idólatras.

Crescimento humano.
(PS 31, Carta a ALPHONSE, IRMÃO, 1833-11-03): Procure formar 

em todas as virtudes cristãs os alunos que lhe forem confiados. Reze por eles, 
pois com o auxílio de Deus, eles poderão superar todas as dificuldades que 
podem aparecer na vida. A obediência é a virtude que, de preferência às 
demais, devem os alunos praticar.

(PS 292, Carta a DUMAS CLAUDE, PÁROCO, 1839-10-31): Desejo 
ardentemente que correspondam [os Irmãos] a seus anseios e aos dos 
benfeitores do seu estabelecimento, procurando formar o coração de sua 
interessante juventude, mais ainda na virtude do que na ciência.

Pensar positivamente.
(PS 61, Carta a THEOPHILE, IRMÃO, 1835-07-12): Coragem, meu 

querido amigo, tudo virá com o tempo, e mais ainda, o próprio Deus será nossa 
recompensa. Para que nos inquietar? Façamos de conta que estamos seguros de 
conseguir um bom resultado e atribuamos toda a honra a Jesus e Maria.

(PS 180, Carta à VIÚVA CHAMPAGNAT MARIE, LEIGA, 1838-03- 
16): È com razão que podemos dizer que nossa felicidade está em nossas 
mãos, pois que, considerando bem as coisas, não existe nada que não 
contribua para nos granjear essa felicidade: os bens, a saúde, a pobreza, as 
doenças, os pesares.

(PS 197, Carta a FRANÇOIS, IRMÃO, 1838-06-23): O que nos 
importa é fazer de nossa parte somente o que Deus quer que façamos, quero 
dizer: o que nos for possível. Depois disso, deixar agir a Providência. Deus 
sabe melhor do que nós o que nos convém, o que é bom para nós. Estou 
muito consciente de que um pouco de espera não nos será prejudicial.

Obediência ao desígnio de Deus,
(PS 180, Carta à VIÚVA CHAMPAGNAT MARIE, LEIGA, 1838-03- 

16): Não subo nenhuma vez ao altar sem mc lembrar dele [meu irmão]. Será 
que vamos ter que esperar muito para segui-lo no túmulo? O momento já está 
marcado, você não sabe qual é, nem eu tampouco, e pouco importa que 
saibamos. Preparemo-lo por uma vida toda para Deus e conforme Deus quer.

(PS 328, Carta Circular a TODO O INSTITUTO, IRMÃOS, 1840-03- 
14): Estejamos sempre prontos, meus queridíssimos Irmãos, e vivamos de tal 
sorte que nunca nos surpreendamos da morte.
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Prática sacramental.
(REGRA DE 1830, 1, 12): Às 8horas, os Irmãos conduzirão as crianças 

à Missa.

Inculturação.
(REGRA DE 1830, 1, 23): Às 8h45min, começará a oração proposta 

pela diocese.

Bíblia,
(REGRA DE 1830, 1, 23): Às 15 horas, ler-se-á, na segunda-feira, terça, 

quarta e sexta-feira, como de manhã; ao sábado ler-se-á a epístola do domingo 
e recitar-se-á o Evangelho.

Oração bem feita.
(REGRA DE 1830, 1, 7): Às 18h30min, far-se-á rezar os alunos 

pausadamente, com atenção e respeito. Esse ponto é essencial.

Para ser justo com a criança
(REGRA DE 1830, 4, 24): As faltas graves só serão punidas no início da 

aula seguinte.

Justiça social
(REGRA DE 1830, 5, 1): Ter-se-á grande cuidado pelo mobiliário de 

cada estabelecimento (...). Os que deixam que os objetos que lhes são 
confiados, pelo município ou pela casa mãe, se estraguem, faltam contra a 
justiça (...), porque tanto os Municípios como a casa apenas concedem o uso, 
a ser feito como um bom pai de família.

Amor à natureza
(REGRA DE 1837, 2, 38): Às quintas-feiras far-se-á um pequena 

caminhada. As crianças participarão dela uma ou duas vezes por mês.

Tornar-se bons catequistas
(REGRA DE 1837, 3, 38): Após o ofício, os Irmãos estudarão o 

Catecismo até as 19 horas. Para compreender a importância desse estudo e a 
ele se entregar com o zelo que convém a um Irmão segundo o coração de 
Deus, pode-se ler o capítulo da Conduite que trata do Catecismo, ou A ciência 
sagrada do Catecismo, de Boudon.
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Controle de qualidade.
(REGRA DE 1837, 3, 19): [O Irmão primeiro diretor] verá de que 

maneira os Irmãos dão aula; se tudo está em ordem; se o Catecismo é bem 
aprendido; se a escritura é bem cuidada e se os cadernos estão limpos. Na 
escola elementar interrogará as crianças sobre o que devem saber; verá se 
fazem bem o sinal da cruz, se sabem bem o pequeno Catecismo e as orações, e 
se lêem segundo os princípios. Pedirá para ver o livro de contas, examinará se 
a mobília está em bom estado, se nada se deteriora por negligência dos Irmãos.

(REGRA DE 1837, 10, 4): Todos os anos, na mesma época [do retiro], 
levar-se-á uma folha sobre a qual cada criança terá escrito, conforme sua 
capacidade, na entrada e na sua saída.

Tornar-se bons mestres.
(PROSPECTO 1824 B; 1824-07-19): No Ensino seguirão o método dos 

Irmãos das Escolas Cristãs.
(REGRA DE 1837, 5, 32): Os Irmãos considerarão o estudo e a prática 

da Conduite como um dos meios mais seguros de ter êxito no seu emprego.

05 METODOLOGIA CONCRETA

A metodologia ativa: aprender fazendo
(PS 196, Carta a FRANÇOIS, IRMÃO, 1838-06-20): Assim que tiver 

recebido esta, mande logo a Lião o Irmão François Régis para aprender a 
imprimir. Para o senhor Guyot será um prazer mostrar como se faz, creio eu.

(REGRA DE 1830, 1, 16): Às Hhl5min (...) as crianças serão treinadas 
em ajudar à missa.

(REGRA DE 1830, 1, 20): Às 13h30min, o terço: cuidar-se-á que as 
crianças o recitem alternadamente, para certificar-sc que o sabem. Os Irmãos 
não deixarão de rezá-lo com as crianças, cuidando que estas o recitem 
pausada e devotamente.

REGRA DE 1837, 10, 3): Ao vir à Casa mãe para as férias, cada Irmão 
trará dez modelos próprios [de escrita] e, sem licença, ninguém se dispensará 
dessa regra.

Ajudar a criança a refletir,
(REGRA DE 1837, 4, 15): Antes das ladainhas do santo Nome de Jesus, 

na oração da manhã, e no exame da oração da tarde, cada Irmão em sua aula 

20



O PENSAMENTO DO P. CHAMPAGNAT SOBRE A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

fará uma exortação, ao alcance de seus alunos, sobre o ponto da reflexão ou 
do exame do dia, como está indicado na Conduite.

Prevenir em vez de punir.
(REGRA DE 1837, 5, 21): Enquanto as crianças estiverem na casa, 

deverão sempre ser vigiadas. Os Irmãos cumprirão essa obrigação 
pessoalmente, e se, por sérias razões, são obrigados a ausentar-se, garantirão 
que haja sempre com as crianças um vigilante de confiança.

Processo de mentalização,
(PS 24, Carta a BARTHELEMY, IRMÃO, 1831-11-01): Escreva nos 

livros de todos os alunos: “Maria foi concebida sem pecado!”.
(REGRA DE 1837, 5, 25): Todos os modelos escritos serão sentenças da 

Sagrada Escritura, ou máximas cristãs tiradas dos Santos Padres ou dos livros 
de piedade.

Motivar para o trabalho.
(REGRA DE 1837, 5, 26): Normalmente não se dará às crianças 

imagens [santinhos] do valor de um décimo de franco. Como recompensas 
pode-se utilizar o lucro proveniente da venda do papel, das penas e da tinta.

Cuidados com o asseio corporal.
(REGRA DE 1837, 6, 9): Todos os dias as crianças devem se pentear, se 

lavar, limpar a roupa e o calçado antes de ir à santa Missa; farão isso ao 
levantar, logo depois de arrumar a cama..

Limpeza do ambiente.
(REGRA DE 1837, 9, 5): Manter-se-ão todos os apartamentos bem 

limpos e bem arejados, sobretudo os que são mais freqüentados. As aulas 
devem ser varridas todos os dias, e o ar deve ser renovado logo que as 
crianças tenham saído.

06 SITUAÇÕES DE POBREZA

Os mais abandonados geograficamente,
(Ir. AIDANT, SUM. 83): A Sociedade que fundou [M. Champagnat] 

era parecida com a da Doutrina Cristã, mas destinava-se exclusivamente à 
zona rural.
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(Ir. EUTHYME, SUM. 82): Os alunos dos Irmãos deviam ser 
sobretudo crianças da zona rural, não necessariamente pobres.

(PROSPECTO 1824 A; 1824-06, 8): Para ajudar os municípios pobres, 
damos para o inverno somente dois Irmãos, que voltam à casa mãe para 
trabalhar, a fim de não onerar o estabelecimento. Pedimos aos supracitados 
municípios somente quatrocentos francos, um residência e um mobiliário 
conveniente.

(PS 34 A, Carta a LUOIS-PHILIPPE, REI, 1834-01-28): Nascido no 
cantão de Saint Genest Malifaux, Departamncto do Loire, só consegui 
aprender a ler com inúmeras dificuldades, por falta de professores 
competentes. Senti desde então a urgente necessidade de uma instituição que 
pudesse, com muito menor custo, realizar na região rural o que os Irmãos das 
Escolas Cristãs realizam nas cidades.

(PS 59, Carta a MARIE-AMELIA, RAINHA, 1835-05): 1) Elevado à 
dignidade sacerdotal em 1816, fui enviado a um município do cantão de 
Saint-Chamond (Loire). O que constatei com meus próprios olhos nessa nova 
situação, com relação à educação dos jovens, me lembrou as dificuldades que, 
por falta de professores, eu mesmo experimentei na idade deles.

(PS 113, Carta a DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRO 
DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1837-11-27): O Superior da Associação dos 
Irmãozinhos de Maria (...) tem a honra de expor a V. Ex.a o seguinte: - sendo 
a finalidade da Associação proporcionar aos municípios rurais o meio de 
ministrar, a baixo custo, os benefícios da instrução aos filhos de seus 
habitantes, reduziu ao mínimo o custo de cada Irmão professor.

(PS 159, Carta a DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRO 
DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1837-11-27): Nascido no cantão de Saint 
Genest Malifaux (Loire), tive dificuldades enormes para aprender a ler e a 
escrever. Por isso, senti a urgente necessidade de fundar uma Sociedade que 
pudesse com poucos gastos proporcionar às zonas rurais o ensino que os 
Irmãos das escolas Cristãs ministram nas cidades.

(PS 171, Carta a DE PINS, GASTON, ADMINISTRADOR 
APOSTÓLICO, 1838-02-03): V. Ex.a bem sabe que a única finalidade que 
eu me propus na formação dos Irmãozinhos de Maria foi proporcionar o 
benefício da educação aos municípios rurais cuja escassez de recursos 
impossibilitasse conseguir a mesma educação dos eméritos Irmãos das 
Escolas Cristãs. Ora, para obter esse resultado, foi-me necessário, embora 
mantendo o mesmo ensino, adotar um sistema de economia que 
contornasse os obstáculos que impediam os municípios rurais de conse
guir a boa formação que é dada pelos Irmãos das Escolas Cristãs. (Cartas, 
p. 353.)
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(PS 173, Carta a DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRO 
DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1838-02-14): Os sacrifícios que houvemos por 
bem impor-nos, para proporcionar de maneira menos dispendiosa o benefício 
da instrução à classe numerosa e tão prestimosa das populações rurais, nos 
têm permitido viver, mas com parcimônia.

(PS 319, Carta a LATOUR D’AUVERGNE L. HUGUES J. C„ 
CARDEAL, 1840-02-11): Nossa instituição, Eminência, é inteiramente em 
benefício dos meninos pobres das zonas rurais e cidades pequenas.

(ESTATUTOS 1825; 1825-01-15, 1): Uma educação cristã e religiosa é 
o meio mais rápido e mais eficaz de obter bons candidatos para a sociedade e 
fervorosos cristãos para a religião. Infelizmente, esse meio falta à maioria dos 
municípios rurais: a insuficiência dos recursos municipais e o reduzido 
número de habitantes não lhes permitem confiar a educação dos jovens aos 
Irmãos das Escolas Cristãs. (...) Motivados por essas considerações, pessoas 
piedosas formaram, na Diocese de Lião, uma nova congregação, denominada 
Congregação dos Irmãozinhos de Maria.

Órfãos.

(PROSPECTO 1824 A; 1824-06, 10): A instrução das crianças em geral 
e, particularmente dos pobres órfãos, é o objetivo de nosso Estabelecimento.

(PS 7, Carta a OURNAS MARIE, LEIGA, 1833): Aguardo sua 
resposta. Estamos contentes com o menino Lucas.

(PS 53, Carta a ANTOINE, IRMÃO, 1835-01-09): Mais uma vez, 
chega-nos o pedido de fundação de uma espécie de patronato, na cidade de 
Lião; estamos atrapalhados, pois não sabemos onde arrumar gente.

(PS 306, Carta a MENAIDE MATTHIEU, PÁROCO, 1839-12-03): 
Transcrevemos textualmente o que combinamos com os administradores do 
orfanato; poderá servir de base para o acordo que nos possibilitará 
trabalharmos juntos na boa obra que o senhor está projetando.

Qs pobres.
(PROMESSAS 1818, 3): Em segundo lugar, nós nos comprometemos a 

ensinar gratuitamente aos indigentes que o senhor Pároco do lugar nos 
apresentará.

(PS 28, Carta a DEVIE ALEXANDRE, BISPO, 1833-07): Estou tendo 
uma simpatia cada vez maior para com essa obra que, se bem examinada, não 
fica fora de meu objetivo, pois diz respeito à educação dos pobres.

(PS 219, Carta a AURRAN BLAISE, LEIGO, 1838-10): Na entrevista 
que me foi dado manter com o senhor, falei-lhe de um estabelecimento de 
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nossos Irmãos para a instrução dos meninos carentes, na cidadezinha de 
Charlieu, no Loire. Tomo a liberdade de lhe lembrar o caso, e o faço com a 
maior confiança, porquanto o senhor é duas vezes benemérito daquela 
instituição, por livre e espontânea vontade.

(PS 234, Carta a DOMINIQUE, IRMÃO, 1838-12-28): Quanto ao 
auxílio que estamos esperando em favor dos pobres da escola de Charlieu, 
continue a rezar e a mandar rezar. A oração bem feita é todo-poderosa.

(PS 262, Carta a GUINAULT JEAN MARIE, PREFEITO, 1839-07- 
27): Temos esperança que finalmente Deus há de abençoar os esforços que o 
senhor está fazendo para proporcionar instrução religiosa aos meninos pobres 
que, sem o seu empenho, teriam ficado sem ela, devido à indiferença da maior 
parte dos pais.

(ESTATUTOS 1830 B; 1830-03, 2): Artigo primeiro: Os Irmãos de 
Maria, que têm por objetivo principal a educação dos pobres, ensinarão a 
leitura, a escrita, o cálculo, os rudimentos da Gramática e sobretudo a prática 
da Religião. Suas escolas serão gratuitas e combinarão com os municípios os 
meios de lhes garantir uma existência honesta e pouco onerosa.

Os adultos sem instrução,
(PS 287, Carta a BENETON JOSEPH, PÁROCO, 1835-10-25): Para 

que o pedido que o senhor me mandou, em 18 de setembro, se coadune com 
nossos regulamentos e costumes, mando-lhe mais um Irmão, será o quarto 
Irmão da comunidade, para a turma de adultos.

Os deficientes.
(PS 321, Carta a BASTARD D’ESTANG DOMINIQUE F.M., LEIGO, 

1840-02-14): A cidade de Saint-Etienne determinou de maneira definitiva a 
construção de um estabelecimento de surdos-mudos, (...) Eis que nos pede 
oficialmente alguns Irmãos de nossa Instituição habilitados a dirigir aquela obra. 
(...) Venho pedir-lhe, senhor Vice-Presidente, a gentileza de solicitar a admissão 
de dois de nossos Irmãos no estabelecimento de surdos-mudos, em Paris.

(PS 323, Carta a PRADIER HENRI, PADRE, 1840-02-22): Foi com 
prazer que acolhemos a proposta que o senhor nos está fazendo de 
mandarmos dois Irmãos para dirigir a escola de surdos-mudos de sua cidade. 
Entra perfeítamente nos planos de nossa instituição que se dedica 
inteiramente à educação dos meninos, seja qual for a condição em que se 
encontram.

(PS 323, Carta a PRADIER HENRI, PADRE, 1840-02-22): Já faz 
algum tempo que estamos sendo solicitados, pressionados até, para 
aceitarmos instituições desse tipo. Alimentamos a esperança de em breve 
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estarmos em condições de cooperar com as pessoas benevolentes que aspiram 
ajudar uma obra tão excelente.

(PS 323, Carta a PRADIER HENRI, PADRE, 1840-02-22): Felizes se, 
chamados a instruir essa porção do rebanho de Jesus Cristo que pede com 
tanto direito a solicitude de pessoas caridosas, nossos Irmãos se tornarem 
cada vez mais dignos de tão santo trabalho.

Os jovens dos arrabaldes.
(PS 339, Carta a HUGONY PIERRE BERNARD, PÁROCO, 1840-05- 

03): Muito grandes são as necessidades de sua paróquia [perto de St. Gervais, 
Paris], o quadro que delas o senhor nos traça atinge o nosso íntimo e nos 
entristece sobremaneira...

Os jovens em perigo.
(ESTATUTOS 1828; 1828-01-15, 9): O objetivo da Congregação é 

também dirigir abrigos ou patronatos para a reabilitação de jovens com 
problemas ou expostos a perder os bons costumes.

(ESTATUTOS 1828; 1828-01-15, 11): Nós, Jean Paul Gaston de Pins, 
(...) Administrador Apostólico da Diocese de Lião e Vienne, (...) 
Considerando os Estatutos dos Irmãozinhos de Maria; (...) Considerando o 
benefício que deles usufruirão os pobres e as Paróquias vizinhas quanto à 
instrução dos indigentes; Considerando os serviços que poderão prestar aos 
Abrigos ou Patronatos para a reabilitação de jovens com problemas ou 
expostos a perder os bons costumes: Somos favoráveis a que recebam uma 
autorização legal.

07 ECLESIALIDADE

Cooperação em projetos apostólicos.
(PS 28, Carta a DEVIE ALEXANDRE, BISPO, 1833-07): Portanto, 

senhor Bispo, envidarei de bom coração todos os esforços para favorecer o 
zelo de V. Ex.a, uma vez que se dignou pensar em minha pessoa.

(PS 87, Carta a COMBE JEAN-PIERRE, PÁROCO, 1837-01-23): Em 
resposta à sua honrosa missiva, estamos mandando nosso prospecto. Se o 
senhor achar que estas considerações lhe convêm, estaremos por nossa parte 
bem dispostos a auxiliá-lo no seu zelo pela glória de Deus e a educação da 
juventude de sua cidade.
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(PS 136, Carta a PEALA JEAN FRANÇOIS REGIS, PÁROCO, 1837- 
09-24): Estou resolvido a não descuidar nada, a fim de corresponder ao zelo e 
à generosidade que o animam em favor da glória de Deus e da educação dos 
meninos.

(PS 187, Carta a DUTOUR MICHEL MARIE, PÁROCO, 1838-05-11): 
Sempre tivemos muito interesse pelo estabelecimento de Amplepuis; teríamos 
muito prazer em dar atendimento de imediato a seus desejos, indo ao 
encontro de seu zelo verdadeiramente pastoral em favor da educação de seus 
filhos.

(PS 206, Carta a MERLIN CLAUDE, PÁROCO, 1838-08-13): Senhor 
Pároco, pode acreditar que faremos tudo o que nos for possível para ir ao 
encontro de seus anseios e auxiliar o seu zelo pela instrução dos meninos em 
sua paróquia.

(PS 208, Carta a TROUSSET D’HERICOURT BENIGNE, BISPO, 
1833-08-20): Sinto muito realmente não poder corresponder ao zelo de V.Ex.a 
pela instrução dos diocesanos pelo atendimento do honroso pedido que nos 
faz.

(PS 220, Carta a LAFAY PIERRE MARIE, Pároco, 1838-10): Nossas 
exigências [econômicas] são tão pequenas que eu não poderia reduzi-las, por 
mais que quisesse cooperar com o senhor para a boa instrução dos meninos 
da paróquia.

(PS 226, Carta a CLAVEL ANTOINE, PÁROCO, 1838-11-08): Estou 
muito animado a cooperar, na medida do possível, com o seu zelo e com os 
desejos de seus bons paroquianos para dar educação cristã a seus filhos.

(PS 339, Carta a HUGONY PIERRE BERNARD, PÁROCO, 1840-05- 
03): Digne-se o bom Deus proporcionar a seu zelo os recursos para realizar 
obra tão importante c necessária e, a nós, o meio de corrermos em auxílio de 
seus caridosos projetos!

Amor pelo clero.
(IR. AIDANT, SUM. 472): Não cessava de nos recomendar o respeito e 

a submissão para com o clero. Também foi ele que traçou a conduta que os 
Irmãos deviam manter, quando um bispo visita nossas escolas.

(PS 148, Carta a ARTRU B. DUMAS P.A., PÁROCO, 1837-10-30): 
Nosso grande princípio é ficarmos firmemente unidos ao episcopado.

(REGRA DE 1837, 5, 8): Os Irmãos imbuir-se-ão de profundo respeito 
pelo sacerdócio, devido à sublimidade de seu caráter, e farão todos os 
esforços para inspirar esses mesmos sentimentos a seus alunos.
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Deixar o campo livre aos outros Institutos.
(PS 219, Carta a AUTRAN BLAISE, LEIGO, 1838-10): Mas se o seu 

ardoroso empenho encontrar em outras fontes meios mais rápidos e seguros 
para realizar o bem que pretende, não seremos nós que lhe poremos 
obstáculos. Antes de tudo, a glória de Deus e o bem das almas!

(PS 144, Carta a FANGET JEAN PIERRE CLAIR, PÁROCO, 1837- 
10-19): Se o senhor não puder esperar por mais tempo, é melhor que 
providencie professores de outras proveniências. Será sempre um prazer para 
nós tomar conhecimento do êxito de gente que trabalha para a educação 
cristã da juventude.

(PS 252, Carta a PICCOLET MARIE FRANÇOIS, PADRE, 1839-05-12): 
Bendizemos ao Senhor por Ele estar facilitando aos habitantes do município de 
Cluse o meio de terem dentro em breve mestres zelosos, na pessoa dos bons 
Irmãos da Santa Cruz. Deve ser indiferente para nós que Deus se sirva dessa 
Sociedade e não da nossa, pois devemos buscar em tudo sua maior glória.

(PS 255, Carta a PICCLET MARIE FRANÇOIS, PADRE, 1839-06- 
08): Pode acreditar que seria com o maior prazer que iríamos trabalhar no 
campo pelo qual o senhor se interessa tanto, se nossos meios no-lo 
permitissem e se as diversas ordens religiosas que já estão estabelecidas na 
Sabóia não fossem suficientes para difundir a instrução religiosa e dar 
acolhida aos que desejassem consagrar-se ao ensino.

(PS 293, Carta a AURRAN BLAISE, LEIGO, 1839-11-04): Se a 
Providência não nos permitir dar-lhe garantias suficientes, vê-la-emos [sua 
escola] com prazer em outras mãos que não as nossas, para a glória de Deus e 
a salvação das almas.

Respeito pelas autoridades, os homens constituídos em autoridade.
(REGRA DE 1837, 3, 24): O Irmão Visitador verá o senhor Pároco e as 

autoridades civis para colher as informações convenientes e combinar os 
meios de fazer prosperar o estabelecimento.

Favorecer o senso de união.
(PS 166, Carta a DREVET AUGUSTE, PÁROCO, 1837-12-15): A 

contribuição unânime de seus paroquianos em favor da educação religiosa de 
seus filhos dá esperanças muito bem fundadas quanto ao resultado feliz de 
um estabelecimento desse gênero no seu município.

(PS 163, Carta a MOINE FRANÇOIS FLEURY, PÁROCO, 1837-12- 
12): De todo o coração desejo que correspondam plenamente ao seu zelo e ao 
de seus paroquianos pela educação da juventude que lhes foi confiada.
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(PS 269, Carta a REVOL AUGUSTIN, PÁROCO, 1839-13-09): Iremos 
ter com o senhor para visitar a casa que servirá de escola c, se tudo estiver 
pronto, nossos Irmãos, sob os seus auspícios, irão exercer as funções de 
mestres em sua interessante paróquia, a fim de contribuir com o zelo que o 
anima a proporcionar educação à juventude. Assim, à virtuosa fundadora 
desse estabelecimento será dado o prazer de ver o resultado de suas generosas 
doações.

(PS 277, Carta a FLANDRIN FRANCIS, PÁROCO, 1839-10-07): 
Quanto ao piedoso projeto que o senhor concebeu de proporcionar instrução 
a seus queridos jovens, só podemos felicitá-lo pelas boas disposições que ao 
senhor estão manifestando seus paroquianos, no sentido de ajudarem.

Fusão com uma Congregação docente.
(PS 65, Carta a MAZELIER FRANÇOIS, SUPERIOR DOS IRMÃOS 

DA INSTRUÇÃO CRISTÃ, 1836-05-08): Os pedidos que nos são feitos, 
vindos de sua região seriam mais depressa e mais facilmente atendidos e, sob 
sua inspeção, só poderíam prosperar. (...) Em tudo isso, que seja feita a santa 
vontade de Deus! Com a projetada união, que me parece viável, só queremos 
dar glória a Deus e difundir a sólida instrução.

08 UNIVERSALISMO

Secundar toda obra boa, em harmonia com o carisma.

(PS 93, Carta a DE BRUILLARD PHILIBERT, BISPO, 1838-02-15): 
Todas as dioceses do mundo entram em nossos planos. Quando os 
respectivos senhores Bispos quiserem chamar-nos, acorreremos pressurosos 
em seu auxílio, sempre nos consideraremos como seus súditos muito 
humildes e obedientes.

Secundar o governo.

(PS 34 A, Carta a LOUIS-PHILIPPE, REI, 1834-01-28): Animado 
pelos resultados felizes e pelo zelo que Vossa Majestade e seu Governo votam 
à causa da instrução, (...) depositamos nas mãos de Vossa Majestade os nossos 
estatutos com o requerimento.

(PS 34 B, Carta a LOUIS-PHILIPPE, REI, 1834-01-28): os numerosos 
pedidos que me são feitos de toda a parte, por diversos Prefeitos (sobretudo 
após a lei de 28 de junho de 1833), a aprovação das autoridades locais, do 
Prefeito Departamental do Loire e de vários nobres deputados (...) constituem
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provas evidentes de que meu empreendimento se coaduna com o espírito do 
governo.

(PS 105, Carta a QUANTIN FRANÇOIS-XAVIER, PREFEITO, 1837- 
04-11): Para que nossos Irmãos, (...) de acordo com o senhor, trabalhem cada 
vez mais eficazmente para a glória de Deus e para a educação cristã da 
juventude de seu município.

(PS 140, Carta a JOVIN DESHAYES JEAN AIMÉ, PREFEITO, 1837- 
09-26): Foi com particular interesse que recebi sua honrosa missiva. Achamo- 
nos em número por demais reduzido para podermos fornecer-lhe Irmãos 
neste ano, mas tomamos nota de seu pedido; procuraremos, no menor espaço 
de tempo possível, corresponder ao seu empenho pela educação cristã da 
juventude.

(PS 186, Carta a DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRO 
DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1838-04-21): Desejo firmemente dar a essa 
Instituição uma existência que esteja em perfeita harmonia com o governo.

(PS 201, Carta a GERENTET MARCELLIN, PREFEITO, 1838-07- 
27): Creia-me, senhor Prefeito, que me seria muito agradável poder ir em 
auxílio de seu zelo pela instrução da juventude de seu município.

(PS 324, Carta a PERES MARIUS FERDINAND, LEIGO, 1840-02- 
25): Queira, por favor, aceitar a expressão do pesar que sinto em não poder 
satisfazer, de acordo com seu desejo, os anseios de uma administração que 
demonstra zelo tão nobre e tão louvável pela educação da juventude.

(PS 333, Carta a TACHON JEAN, PREFEITO, 1840-04-25): Fico-lhe 
muito grato por sua boa vontade, assim como pela honrosa benevolência de seu 
digno Conselho para com o estabelecimento de nossos Irmãos. É motivo para 
eu fazer tudo o que estiver a meu alcance para corresponder a seus anseios.

(ESTATUTOS 1834 A; 1834-01, 1): [O P. Champagnat] vendo o zelo 
que o Rei e seu Governo demonstravam em proporcionar a todas as classes da 
sociedade o grande benefício da instrução, propôs-se formar na paróquia de 
Saint Martin, em Coailleux, Cantão de Saint Chamond, uma associação de 
professores de primário, sob o nome de Irmãozinhos de Maria.

O bem público.
(PS 40, Carta a ARDAILLON JACQUES, DEPUTADO, 1834-04-14): 

O que sinceramente desejamos é trabalhar para o bem de nossos concidadãos, 
sob os auspícios do rei dos franceses.

(PS 64 B, Carta a ARQUILLIERE CHARLES, LEIGO, 1836-04-13): 
Sentimo-nos sumamente envaidecidos pela honra que nos dá o senhor 
Prefeito Departamental e os membros da supervisão de sua escola normal, ao 
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chamar-nos a contribuir para o bem da instrução, no nosso próprio 
Departamento. E com o mais vivo interesse que nos prestaremos a esse 
serviço, prazerosos de demonstrarmos ao senhor Prefeito nossa 
disponibilidade para o bem de nossos concidadãos.

(PS 97, Carta a PAGE CLAUDE MARIE, PÁROCO, 1837-03-01): 
Juntamcntc com V, Rcv.ma nós nos alegramos pela decisão do Conselho 
Municipal e pelos sacrifícios que está disposto a fazer em prol da educação da 
juventude de sua cidade. Que tudo sirva para a maior glória de Deus e o 
fortalecimento de nossa santa religião!

(PS 173, Carta a DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRO 
DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1838-02-14): Neste ano, vários dos Irmão
zinhos de Maria se acham em idade de serem chamados para o serviço militar. 
A impossibilidade em que estamos de poder isentá-los do serviço, antes de 
estarmos legalmente autorizados, me faz recear que esses sejam outros tantos 
membros subtraídos ao trabalho tão importante da instrução pública.

(PS 299, Carta a AURRAN BLAISE, LEIGO, 1839-11-20): Bendi
zemos a Providência pela perseverança que dá ao senhor nos seus piedosos 
intentos. Já que persiste em entregar sua obra aos Irmãos de Maria, será um 
prazer para nós colaborarmos com o senhor na instrução religiosa de seus 
caros provençais.

Favorecer o bom entendimento Estado - Igreja
(PS 310, Carta a GIRE, PÁROCO, 1840-01-02): Alegramo-nos com a 

acolhida favorável do seu Conselho Municipal. Desejamos ardentemente que 
continue de maneira eficaz o projeto de uma escola religiosa e cristã para os 
queridos meninos da numerosa população local.

(PS 310, Carta a VACHER XAVIER, PÁROCO, 1840-03-03): O senhor 
nos comunica a boa vontade de seu Conselho Municipal e a intenção de 
confiar a nossos Irmãos a educação cristã e religiosa dos meninos de seu 
interessante município.

(REGRA DE 1837, 3, 24): O Irmão Visitador verá o senhor Pároco e as 
autoridades civis para colher as informações convenientes e combinar os 
meios de fazer prosperar o estabelecimento.

Nenhum protagonismo institucional,
(PS 312, Carta a BARTIIELEMY HYACINTHE CLAUDE, 

PREFEITO DEPARTAMENTAL, 1840-01-04): Desejosos de trabalhar sob a 
proteção e conforme as diretrizes do governo, em prol da autêntica instrução 
dos meninos, estamos dispostos a tomar todas as medidas que nos indicar 
(...), até a adotar os estatutos de uma sociedade já reconhecida.

30



O PENSAMENTO DO P. CHAMPAGNAT SOBRE A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

(ESTATUTOS 1834 A; 1834-01, 2.5): A Casa principal e os 
Estabelecimentos que dela dependem estarão submetidos à inspeção das 
pessoas prepostas para a vigilância da Instrução Pública.

09 MISSÃO MARISTA

Educação religiosa.
(IR. AIDANT, SUM. 83): O P. Champagnat fundou a Congregação 

dos Irmãozinhos de Maria; a idéia lhe veio quando viu morrer um menino 
cuja ignorância em matéria de religião era espantosa; concluiu que muitos 
outros deviam estar no mesmo caso. A partir de então quis que os meninos 
ignorantes fossem instruídos por Irmãos exclusivamente encarregados 
disso.

Encarregar-se da juventude,
(PROSPECTO 1824 A; 1824-06, 10): A instrução das crianças em geral 

e, em particular, dos pobres órfãos, é o objetivo de nosso Estabelecimento. 
Assim que terminarmos a casa de l’Hermitage e nossos meios nos permitam 
utilizar boa parte da água para atender às necessidades da obra, encarregar- 
nos-emos das crianças dos asilos; formá-las-emos dando-lhes uma educação 
cristã. As que dentre elas tiverem disposições para a virtude e para a ciência 
serão empregadas na casa.

Instruir a juventude
(PROMESSAS 1818, 1): Nós, abaixo assinados, para a maior glória de 

Deus e a honra da augusta Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, 
certificamos e garantimos que nos consagramos (...) a partir deste dia (...), 
livremente e bem voluntariamente, à piedosa associação dos que se 
consagram, sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, à instrução 
cristã das crianças da zona rural.

Escola primária.
(PS 324, Carta a PERES MARIUS FERDINAND, LEIGO, 1840-02- 

25): A instrução dada por nossos Irmãos compreende tudo o que a lei 
prescreve, sob o título de instrução primária. As condições exigidas para que 
fundemos um estabelecimento são mais ou menos as mesmas que as dos 
Irmãos das Escolas Cristãs. A única exceção está em que nós permitimos aos 
municípios receber uma contribuição mensal por parte dos pais remediados, 
destinada a cobrir uma parte dos custos do estabelecimento.

31



(ESTATUTOS 1825; 1825-01-15, 2): Artigo primeiro: os Irmãozinhos 
de Maria têm por objetivo a instrução primária. Ensinam a leitura, a escrita, o 
cálculo, os princípios da Gramática Francesa, o canto da Igreja, a História 
Sagrada. Seguem no ensino o método dos Irmãs das Escolas Cristãs. Ensinam 
gratuitamente e combinam com os municípios os meios para que tenham uma 
existência honesta e pouco onerosa.

Educação.
(PS 66, Carta a MAZELIER FRANÇOIS, SUPERIOR DOS IRMÃOS 

DA INSTRUÇÃO CRISTÃ, 1836-07-07) Temos um fim idêntico que é a 
educação cristã dos meninos.

(PS 130, Carta a GONON JACQUES, LEIGO, 1837-08-09): A 
intenção que acalenta V. S.a de trabalhar para a glória de Deus, criando uma 
pequena comunidade no castelo herdado por seu filho mais velho, só pode 
ser muito louvável. Deus não o deixará sem recompensa. A finalidade desse 
estabelecimento fica um pouco distante do projeto de nossa Sociedade que é 
a educação cristã da juventude.

10 LIVROS

(PS 172, Carta a Francisco, Irmão, 1838-02-04): Na semana passada, 
visitei os bons Irmãos das Escolas Cristãs e pedi a eles que, por favor, nos 
vendessem seus livros de aula a um preço igual àquele que cobram dos 
próprios estabelecimentos.

(PS 175, Carta a Francisco, Irmão, 1838-03-07): Acabei comprando a 
litografia com a que o Irmão Jubin trabalha.

(PS 238, Circular aos Irmãos, 1839-01-139): Para facilitar a vocês o 
meio de propagar bons livros, compramos uma grande quantidade deles a 
preços reduzidos.

11 PENSIONATOS

(PS 216, Carta a METTON GEORGES, PÁROCO, 1838-10-31): 
Concedemos a Sury o que concedemos a todos os nossos estabelecimentos, a 
saber: quando um Irmão a mais for necessário por causa de um internato ou 
externato, independente da administração municipal que conseguiu uma 
escola junto à nossa instituição, esse Irmão será fornecido pela Sociedade sem 
que os municípios tenham que contribuir para a manutenção do mesmo.
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12 NÃO À TEMERIDADE

(PS 225, Carta a VENET JOSEPH MARIE, PÁROCO, 1838-11-05): 
Proibi expressamente aos Irmãos todos de, durante a semana, se 
encarregarem da vigilância dos meninos que não frequentam suas aulas. Acho 
tal vigilância inútil para os meninos que não reconhecem a autoridade, e 
perigosa para os Irmãos que, com isso, só levam injúrias, e até maus tratos.

(PS 239, Carta a DEVIE ALEXANDRE, BISPO, 1839-01-20): A 
cidade de Nântua possui professores que, indubitavelmente gozam da 
consideração e estima de muita gente. (...) Para enfrentar essa concorrência 
precisaríamos dispor de pessoal de que atualmente não podemos abrir mão.

(PS 305, Carta a DEVIE ALEXANDRE, BISPO, 1839-12-03): De 
acordo com o desejo que V. Ex.a me havia manifestado, quer pelo Padre 
Superior [Jean-Claude Colin], quer através das diferentes entrevistas que tive 
com o senhor, aumentei o pessoal de Saint-Didier, a fim de que o Irmão 
Diretor pudesse dedicar-se especialmente ao cuidado dos noviços. Ele acaba 
de me escrever, anunciando que tem aceito alguns e foi com prazer que recebi 
a notícia, mas temo deveras que o andamento do noviciado seja prejudicado 
pelo funcionamento das aulas e do internato.

(PS 117, Carta a DE POMEY JEAN MARIE, PREFEITO, 1837-07- 
04): Sua estimada carta me traz à lembrança as tratativas que o Padre 
Terraillon [Etienne], pároco de Amplepuis, tinha empreendido para ter um 
estabelecimento, não de dois Irmãos nem apenas de três, pois o município de 
Amplepuis deve ter quatrocentos alunos, ou pelo menos trezentos 
frequentando de maneira contínua a escola. Dois Irmãos seriam portanto 
muito insuficientes, só poderíam cair em estafa. Penso que o novo pároco se 
dará conta, de imediato, da observação que lhe faço.

13 NÍVEL DE EDUCAÇÃO

Elementar.
(PS 228, Carta a BAUDE JEAN JACQUES, LEIGO, 1838-11-24): Em 

nossa Sociedade não há nenhum “Grand Frère”. Não temos ao nosso encargo 
colégios nem pensionatos. Não ensinamos Latim.

(ESTATUTOS 1825; 1825-01-15, 2): Artigo primeiro: os Irmãozinhos 
de Maria têm por objetivo a instrução primária. Ensinam a leitura, a escrita, o 
cálculo, os princípios da Gramática Francesa, o canto da Igreja, a História 
Sagrada.
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(ESTATUTOS 1833 B; 1833, 1): Art. 1. Os Irmãozinhos de Maria têm 
por objetivo a instrução primária elementar e superior. Ensinam o catecismo, 
a leitura, a escrita, o cálculo, o sistema legal dos pesos e medidas, os 
rudimentos da língua francesa, o canto, a História Sagrada e, também os 
primeiros rudimentos da Geometria, do Desenho Linear, da Agrimensura, da 
Geografia e da História da França.

Aula para adultos.

(REGRA DE 1837, 6, 16): Para lecionar aos adultos de tarde, é preciso 
que haja um Irmão para isso e que seu salário seja garantido ou pelos 
municípios ou pelas retribuições mensais dos alunos.

(REGRA DE 1837, 6, 18): A aula dos adultos deve terminar pelo menos 
às 20 horas.

(REGRA DE 1837, 6, 19): Ensinar-se-à a Geometria, o Desenho Linear 
e a Contabilidade nos lugares onde houver oito alunos que pagam 8 francos 
mensais. Nesse caso, a Casa mãe fornecerá um Irmã a mais. Uma aula desse 
gênero só pode funcionar nas sedes distritais.

14 MISSÕES

(PS 248, Carta a ANACLET, IRMÃO, 1839-03-23): Reze pela 
prosperidade da missão da Polinésia e fique unido com os que rezam pela 
mesma intenção.

15 OS “NAO”: as indicações restritivas

(ESTATUTOS 1830 C; 1830-07, 10): Art. 9. Não é permitido aos 
Irmãos Maristas lecionar o Latim, nem dar aulas particulares, dentro ou fora 
da casa da escola, por qualquer razão que seja.

(ESTATUTOS 1833 A, 1833-07, 11): Art. 11. Nunca um Irmão ficará 
sozinho numa residência, mas se poderá, dada a proximidade dos lugares, 
enviar-lhe um outro de um estabelecimento vizinho.

(ESTATUTOS 1833 B; 1833, 16): Art. 16. Os Irmãos de Maria nunca 
lecionarão o Latim e nunca lecionarão a domicílio por qualquer razão que 
seja.
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(PROSPECTO 1836 A; 1836-07, 20): Art. [18], Os Irmãos Maristas 
não lecionarão o Latim nem o Grego, etc.

(REGRA DE 1830, 1, 13): Cuidarão muito para que se aprenda o 
Catecismo ao pé da letra e não entrarão em longas explicações sobre ele; isso 
compete aos Senhores Párocos.

(REGRA DE 1837, 5, 10): Os Irmãos não se intrometerão de nenhum 
modo nos assuntos da administração eclesiástica ou civil, sob qualquer 
pretexto que seja. Abster-se-ão de criticar a conduta das Autoridades, sempre 
lembrados de que são chamados unicamente para a instrução e edificação da 
juventude. No mesmo espírito, abster-se-ão de ler os jornais e outras 
publicações destinadas ao público.

REGRA DE 1837, 5, 12): Os Irmãos não desempenharão na igreja 
nenhuma função, como a de subdiácono ou outra, mesmo que o senhor 
Pároco o quisesse, sem a licença do Superior; mas, na falta de clero, podem 
ajudar à Missa ou cantá-la, tendo o cuidado de não deixar as crianças, a não 
ser que um segundo Irmão seja suficiente para cuidar delas.

REGRA DE 1837, 5, 13): Durante as aulas, não se admitirá ninguém na 
Escola, exceto os Eclesiásticos e as Autoridades Civis.

(REGRA DE 1837, 6, 22): Não se ensinará às crianças nenhuma peça 
teatral, sem a licença do Superior.

(REGRA DE 1837, 6, 23): Não se utilizará nenhum instrumento 
musical.

(REGRA DE 1837, 6, 24): Os Irmãos não lecionarão a domicílio.
(REGRA DE 1837, 9, 11): Dificilmente os leigos serão admitidos dentro 

de casa.
(REGRA DE 1837, 9, 9): As pessoas de sexo diferente nunca serão 

admitidas dentro de casa, exceto quando acompanhadas pelo senhor Pároco 
ou pelo senhor Prefeito. Esse artigo é de rigor.

16 SOLICITADOS DE TODA A PARTE

(PS 36, Carta a DOMINIQUE, IRMÃO, 1834-04-03): Continuamos a 
receber numerosos noviços. Continuam chegando pedidos de novas 
fundações.

(PS 123, Carta a CROZIER JEAN BAPTISTE, PÁROCO, 1837-07- 
30): E verdade que somos solicitados de toda a parte. Cada um dos 
requerentes faz valer razões de preferência ditadas pelo empenho em 
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proporcionar educação cristã à juventude. Queremos atender a todos, mas o 
campo é vasto demais para o número de operários.

(PS 229, a FAURE PIERRE, PÁROCO, 1838-12-04): Os pedidos que 
nos chegam de toda a parte nos mostram que o campo é vasto e a messe 
abundante, mas os operários, muito poucos. Muito contrariados no momento 
presente, declaramo-nos na impossibilidade de cooperar com seu zelo e de 
mostrar assim a seu digno senhor Bispo quão desejosos estamos de trabalhar 
na sua excelente diocese.

(PS 263, Carta a DE VIRIEU STEPHANIE, LEIGA, 1839-08-09): 
Mandaríamos com imenso prazer vários Irmãos para começar a benéfica obra 
pela qual a senhora tanto se interessa, mas os estabelecimentos que podemos 
abrir neste ano já foram prometidos.

(PS 327, Carta a VACHER XAVIER, PÁROCO, 1840-03-03): 
Gostaríamos muito de ver nossos Irmãos exercerem suas funções tão 
importantes quanto penosas, sob a direção de sua paternal bondade, e assim 
colaborar com os objetivos benfazejos de sua judiciosa administração, mas 
não podemos, de imediato, atender a seu pedido, porque os Irmãos que 
estavam disponíveis foram todos colocados e também porque temos 
promessas de fundação a cumprir no prazo de vários anos.

(PS 284, Carta a DESCHAL JULIEN, PÁROCO, 1839-10-21): O 
grande número de pedidos anteriores ao seu, que nos cumpre atender, 
ocupará por vários anos o número de candidatos que recebemos.

17 OS PAIS

Dialogar com os pais dos alunos.
(REGRA DE 1830, 4, 40): O Irmão Reitor deverá esclarecer os pais e 

outras pessoas que vêm a Casa.
(REGRA DE 1837, 5, 16): Há casos em que é conveniente ver os pais 

de certas crianças para uma ação de conjunto: é preciso sempre deixar 
entrever aos pais que seus filhos dão muita esperança e que com um 
pouco de esforço e muito cuidado, agindo de acordo, se chegará a bem 
formá-los.

(REGRA DE 1837, 6, 14): A cada três meses, o Ir. Diretor dará aos pais 
dos internos o boletim da conduta, dos progressos e das despesas de seus 
filhos que pernoitam na Casa.
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18 ELEMENTOS PEDAGÓGICOS NA REGRA DE ! 837

• Memorização do texto do catecismo, decorar trechos do Evangelho.
• Explicações breves, evitando palavrório.
• Adiar a punição; um momento fixo durante o dia para os castigos. 

Nenhum castigo corporal baseado na dor.
• Importância de uma disciplina firme, mas ao mesmo tempo paternal.
• Asseio nos cadernos.
• Escrita caprichada. Sentenças piedosas como modelo de caligrafia.
• O senso de Deus: orações bem feitas. A lembrança da presença de Deus 

por meio da oração da hora.
• Ensinar a bem se relacionar com Jesus na Eucaristia.
• O valor do exemplo por parte do mestre.
• A pequena meditação diária e o exame de consciência.
• Respeito e amor para com a autoridade civil e religiosa.
• Diálogo com os pais dos alunos.
• Atitude otimista e positiva diante dos defeitos das crianças e dos jovens.
• Vigilância contínua, mas tranqüila. Estar a par de tudo.
• Aula de canto, duas vezes por semana.
• Respeitar a pessoa da criança. Evitar as familiaridades com ela. Nada de 

atitudes possessivas.
• Caminhadas.
• Concursos em aula, tipo combate.
• Salas de aula limpas e bem arejadas.
• Prioridade das crianças durante o tempo das aulas. Atende-se os pais fora 

do tempo de aula.
• Atenção aos órfãos e aos jovens em dificuldades morais.

ALGUMAS CONCLUSÕES DESTA ANÁLISE

1) Marcelino Champagnat quis fundar uma Congregação de Irmãos 
(religiosos) para dedicá-los à vocação de educador. Tornar-se-ão professores: a 
Igreja e a sociedade precisam deles. Os Irmãos se dedicam à educação por 
razões religiosas. Fazem uma promessa que confere uma dimensão teológica a 
sua vocação de professor. O apostolado dos Irmãos é importante e penoso, ao 
mesmo tempo: trabalham para a salvação das crianças. Por certo, há 
prioridades no apostolado marista: tornar-se bons professores, mas sobretudo 
catequistas competentes. Champagnat dá grande relevância ao valor do bom 
exemplo por parte do mestre que deve ser modelo de vida.
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2) Marcelino Champagnat, porém, deve formá-los para serem bons 
professores. Para alguns, a quem confia uma tarefa especial, deve 
proporcionar-lhes também uma preparação especial. Mostra-se atento à sua 
formação permanente. E por isso que cada ano os convoca a l’Hermitage. 
Devem tornar-se bons mestres e também bons catequistas.

3) Preocupa-se pela saúde dos seus Irmãos. E preciso se limitar a um 
apostolado compatível com as forças humanas. Devido ao tipo de trabalho, 
são facilmente vítimas da doença. É por isso que recomenda manter o 
equilíbrio psicofísico para bem agir. Devem gozar de um mínimo de bem- 
estar econômico. Cumpre garantir-lhes o futuro para os dias da doença ou da 
aposentadoria.

4) Champagnat quer se encarregar da juventude por meio da educação: 
catequese, escola primária, educação especial, as missões ad gentes. Os 
destinatários são os jovens mais abandonados por razões geográficas. Mas 
também os órfãos, os pobres, os deficientes, os jovens dos arrabaldes, os 
jovens em perigo, os adultos sem instrução.

5) Tudo se centra ao redor da criança. E preciso sempre levar em conta 
a dignidade da criança. Como olhar a criança: preço do sangue divino. 
Nenhum sacrifício é grande quando se trata de fazer o bem às crianças. E 
preciso amá-las ternamente como o próprio Cristo as amou. Pessoalmente, 
Marcelino tem também um grande amor pelas crianças. Os alunos: o que há 
de mais importante numa escola. É preciso saber relacionar-se com as 
crianças sem deixar-se desviar pelos atrativos demasiadamente naturais. 
Respeitar a personalidade da criança, evitando as familiaridades com ela, as 
tendências possessivas. Os Irmãos devem pôr todo seu interesse no bom 
andamento da escola. A vida comunitária deve adaptar-se à missão. Quer-se 
proteger a criança da violência física e moral dos mestres.

6) Ele favorece o senso da união eclesial: semeando o amor pelo clero e 
o respeito pelos homens constituídos em autoridade, sustentando projetos 
apostólicos das paróquias e do governo civil. Coopera pelo bem público. 
Contribui para o bom entendimento entre o Estado e a Igreja. De boamente 
deixa o campo livre para os outros Institutos. Não quer rivalidade 
institucional entre os Irmãozinhos de Maria.

7) Exige que a escola esteja em local conveniente. Pede aulas bem 
arejadas e um pátio onde as crianças possam brincar. Prefere não ser 
proprietário. E claro quanto às exigências financeiras. Apesar de tudo, terá 
sempre dificuldades econômicas com os prefeitos ou os párocos. Prefere a 
escola gratuita, mas também aceita escolas pagantes. È preciso garantir os 
salários. Propõe uma economia mista para poder atender a juventude. E 
realista na aceitação dos internos, porque dão sua contribuição diretamente 
aos Irmãos.
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O PENSAMENTO DO P. CHAMPAGNAT SOBRE A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

8) Marcelino possui uma antropologia de base muito sã: uma 
espiritualidade bíblica muito sólida, um senso da justiça muito agudo. Ama 
filialmente a natureza como dom de Deus. Propõe uma pedagogia muito 
prática: a presença, o concreto, a solidariedade. Tem consciência do 
crescimento humano. E preciso ter um pensamento positivo a respeito da 
vida. Obediência ao desígnio de Deus que procura nossa felicidade. Acredita 
na “inculturação”. Para ser justo com a criança é preciso controlar a 
qualidade de sua aprendizagem, dialogar frequentemente com seus pais para 
encorajá-la a progredir, ter uma atitude otimista diante dos defeitos das 
crianças e dos jovens. Além disso, deve-se rezar a Maria para que abençoe os 
alunos dos Irmãos e venha em seu auxílio.

9) Emprega o método ativo, antes que essa expressão exista: aprender 
fazendo, memorização do texto do catecismo, explicações breves, evitando o 
palavrório. O senso de Deus: a lembrança da presença de Deus pela oração 
da hora. Ensinar a bem relacionar-se com Jesus na Eucaristia. Caminhadas 
para suscitar o amor pela natureza e o desenvolvimento físico. Ajudar a 
criança a refletir. Prevenir por uma vigilância contínua mas tranqüila em vez 
de punir. Em qualquer caso, adiar a punição; um momento fixo, durante o 
dia, para os castigos. Nenhum castigo corporal baseado na dor. Importância 
de uma disciplina firme, mas ao mesmo tempo paternal.. Processo de 
mentalização: a pequena meditação diária e o exame de consciência, 
memorização de trechos do Evangelho, de sentenças piedosas como modelos 
de caligrafia. Motivar para o trabalho. O cuidado corporal e a limpeza. 
Prática sacramental metódica. Ambientes asseados. Desenvolver o gosto pela 
leitura. Orações bem feitas. Limpeza nos cadernos. Letra caprichada. Salas de 
aula limpas e bem ventiladas. Estimular a emulação no trabalho das crianças: 
o concurso na aula.
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OS IRMAOZINHOS DE MARIA E OS IRMÃOS 
DAS ESCOLAS CRISTÃS'

Irmão Danilo Farneda Calgaro

1. Introdução: Precisamos de Irmãos!

Desde a volta do Rei Luís XVIII ao poder, o pensamento da Igreja 
francesa centrava-se na busca de novas formas que pudessem recristianizar a 
sociedade. A escola foi considerada um meio essencial, porém era necessário 
reformá-la para que se tornasse um instrumento eficaz na reconstrução da 
sociedade pós-revolucionária.

"[...] As escolas primárias são as mais multiplicadas e as mais importantes: 
são elas que formam os costumes e a opinião do povo. Ê importante que a 
doutrina que se professa esteja em harmonia com o ensino religioso, pois a 
religião é, por sua natureza, a instrução pública de toda a vida; é a única garantia 
que o Estado pode ter da moralidade e da fidelidade do povo tomado como um 
todo 2

1 O presente artigo tem como origem os estudos que acompanharam a elaboração de 
minha tese de doutoramento. Por isso, embora ofereça uma visão de conjunto em relação às 
duas congregações, centra a atenção nos aspectos especificamente educacionais.

2 Informe apresentado a Napoleão I, em 1814 (cf. ZlND P., Bx. M. Champagnat, son 
oeuvre scolaire dans son contexte historique. Session Marcellin Champagnat de Mendes, 
Brésil, Janvier 1988, Éd. Maison Généralice, Rome, 1991, p. 149).

3 Cf. LaüNAY M., L’Eglise et l'école en France XIX et XX siècles, Ed. Desclée, Paris, 
1988, p. 29

Não somente para a Igreja, mas também para a maioria dos homens do 
governo francês da Restauração, a escola, e especificamente a escola, era a que 
podia pôr “as coisas em seu devido lugar”, isto é, converter o povo à 
docilidade para com seus governantes e conservar os bons costumes.

Os interesses da Igreja e dos homens de governo recebiam por sua vez a 
aprovação de uma sociedade traumatizada pelas consequências da descris- 
tianização revolucionária. Dessa forma, mesmo em meio ao pluralismo 
ideológico reinante, a maioria não duvidava em confiar a educação das novas 
gerações à Igreja?

Para tal empreendimento exigia-se um tipo especial de professor: “A 
Educação é uma paternidade espiritual cujas obrigações são tão pesadas e a 
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tarefa tão extensa que para cumpri-la é preciso estar livre de toda e qualquer 
outra solicitação” j

Consultando os arquivos departamentais em Saint-Etienne (Loire), 
examinei alguns documentos de contrato onde há uma série de detalhes que 
definem o novo perfil do educador exigido pela sociedade. O professor não 
poderá ser nem pároco, nem confessor “para que não haja interrupção no 
ensino, pois este emprego requer o homem por inteiro".

Como acatar essa exigência quando, entre outras situações, os 
minguados salários exigiam do mestre a prática de profissões paralelas? Os 
professores de então eram secretários das prefeituras, sacristãos, encarregados 
da manutenção do relógio do povoado... Não parecia ser tão simples conciliar 
a dedicação total à educação com tantas tarefas paralelas.

Por outro lado, não se tratava somente de contar com uma grande 
disponibilidade com relação ao tempo, mas também as exigências éticas eram, 
por sua vez, de primeira ordem. Dupanloup pergunta: que é que os pais de 
família, o Estado, a Igreja devem exigir dos professores? E responde: "[...] a 
virtude, a firmeza, a ciência, a inteligência, o devotamento” j

Levando em consideração esses condicionantes, que instituição melhor 
que as congregações religiosas para tomar conta da escolarização do povo? 6

4 Cf. DUPANLOUP Mgr., De 1’Education, de l’Autorité et du Respect dans 1’Education, 
Ed. Charles Douniol, Paris, 1872, p. 313.

5 Cf. Dupanloup Mgr., De 1’Education, p. 315.
6 No pensamento de Dupanloup, o próprio Napoleão teria desejado entregar toda a 

educação nas mãos das congregações religiosas. Como era impossível, dada a carência das 
mesmas, criou uma “Congrégation Civile” que são os professores postos a serviço da 
Universidade. Nota-se nessa reflexão o desejo de Dupanloup de unir as forças docentes do 
país: os professores leigos e os religiosos (cf. DUPANLOUP Mgr., De ÍEducation, p. 448).

7 A primeira escola dos Irmãos das Escolas Cristãs é reaberta em Lião, a 3 de maio de 
1802. Durante o período revolucionário haviam sido fechadas (cf. RlGAULT G., Histoire général 
de 1’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes, vol. III, Ed. Plon, Paris, 1938, pp. 498-557).

8 Cf. Informe do Conselho Geral de Rhône (1814) in ZIND P., Bx. M. Champagnat, 
p. 150.

Por toda a França fortaleceu-se o desejo de que a educação voltasse 
para as mãos da Igreja. O Estado daria claro sinal a respeito, autorizando a 
volta dos Irmãos das Escolas Cristãs ao país.7 O Conselho geral de Rhône 
afirmava, em 1814: “As corporações religiosas, e somente as corporações 
religiosas, nos apresentam indivíduos que reúnem todas as vantagens sem 
nenhum desses inconvenientes: entregues inteiramente sem distração e com 
perseverança ao ensino. A experiência tem demonstrado a inutilidade de tudo o 
que se quis criar para substituir essas instituições”.8

E basicamente a partir dessas circunstâncias, brevemente assinaladas, 
que as congregações docentes receberam amplo consenso social. O problema 
residia, contudo, na carência de religiosos educadores.
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“Napoleão I restabelecera os Irmãos das Escolas Cristãs, ao reorganizar a 
Universidade em 1808, mas esses bons Irmãos, dizimados pela Revolução, 
estavam longe de suprir as necessidades urgentes e os desejos das populações que 
despertavam por toda a parte”.^

Em nível de ensino para rapazes, somente duas congregações de Irmãos 
existiam no começo da Restauração: os Irmãos das Escolas Cristãs, com 310 
religiosos concentrados em Lião10, e os Irmãos de Faubourg Saint Antoine ou 
Irmãos de Tabourin, que não passavam de uma dezena,11

9 Cf. BlLON H. (Ir. Avit), Annales de 1’lnstitut. La rude montée, vol. 1, Ed. Irmãos 
Maristas, Roma 1993, p. 21, [65].

10 Cf. ANF, F17, 12462 (ANF: Archives Nationales de la France. Paris).
D Cf. ZlND P., Les nouvelles congrégations de Frères Enseignants en France de 1800 à 

1830, Thèse de Doctorat en Lettres, Faculte des Lettres et des Sciences Humaines de Lyon. 
Ed. Frères Maristes, Saint-Genis-Laval 1969, pp. 57-60.

12 Cf. ANF, F17,12453.
Os salários dos professores, em princípios do século XIX, oscilavam entre 200 e 400 

francos anuais. Um operário, por outro lado, ganhava entre 300 e 1.000 francos anuais. Deve- 
se levar em conta que os Irmãos das Escolas Cristãs tinham como única renda o aporte 
municipal. Outros professores recebiam 200 francos de parte do município, mas eram 
autorizados a cobrar uma mensalidade dos alunos de famílias de posse. De qualquer modo, 
deviam contar com um alunado muito numeroso para equiparar-se com a anuidade dos 
Irmãos das Escolas Cristãs.

Os Irmãos das Escolas Cristãs lecionavam gratuitamente aos alunos e, por 
voto, não podiam receber nenhum pagamento por parte dos pais. Gratuitos 
para os alunos e seus pais, não o eram, contudo, em relação aos municípios.

“Uma casa de Irmãos não deve compor-se com menos de três pessoas: dois 
para as aulas, o terceiro é um Irmão leigo que a congregação põe sempre em 
estado de poder suprir um de seus coirmãos, em caso de doença”.n

Confiar uma escola aos Irmãos das Escolas Cristãs implicava pagar: 600 
francos por conta do noviciado de cada Irmão e 1.200 francos para o 
vestuário dos mesmos, a mobília da escola e a moradia dos religiosos. O 
salário anual de cada Irmão, por outro lado, era de 600 francos. Total que o 
município devia pagar: no primeiro ano 7.200 francos e, nos anos seguintes, 
1.800 francos.

Diante de tais custos, somente as grandes cidades podiam enfrentar o 
pagamento de três educadores com salários comparativamente dos mais 
elevados em sua categoria13

Diante do problema da escassez de pessoal nos Irmãos das Escolas 
Cristãs e das dificuldades de financiamento que tais normas ditavam, 
sobretudo nos numerosos e empobrecidos municípios rurais, era necessário 
encontrar uma nova resposta.

Se a Igreja quisesse permanecer fiel a sua missão de ensinar, cristianizar 
e atender aos reclamos da sociedade civil, deveria procurar uma nova solução 
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moral e econômica: formar professores para as escolas primárias que fossem 
capazes, dignos, homens de fé e de pouco custo.14

14 O aspecto financeiro não é indiferente ao tipo de professor que tanto o Estado como 
a Igreja podiam financiar num contexto de grave inflação e de grandes perdas de recursos 
paroquiais com a anulação do dízimo (cf. PROST A., Histoire de l’enseignement, pp. 90-94).

15 O nome “Pequenos Irmãos” ou Irmãozinhos (Petits Frères) era usado para 
distinguir esse tipo de congregação da dos Irmãos das Escolas Cristãs, chamados por sua vez 
de “Grandes Irmãos” (Grands Frères).

16 Art. 36. Toda associação religiosa e de caridade, como a das Escolas Cristãs, poderá 
ser admitida a fornecer, em condições acordadas, professores aos municípios que os 
solicitarem, desde que essa associação seja autorizada por nós e cujos regulamentos e métodos 
empregados tenham sido aprovados por nossa comissão de instrução pública (cf. MlNISTERE 
DE lTnSTRUCTION PUBLIQUE, Ordonnances du Roí concernant l’instruction primaire, Ed. 
L’imprimerie Royale, Paris, 1828, p. 21).

17 Um estudo específico a respeito das congregações docentes surgidas na França, 
entre 1800 e 1830, encontra-se em: ZlND P., Les nouvelles congrégations de Frères Enseígnants 
en France de 1800 à 1830, Thèse de Doctorat en Lettres, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Lyon, Ed. Frères Maristes, Saint-Genis-Laval 1969, pp. 57-60.

18 Carta datada de 3 de fevereiro de 1838 e escrita pelo fundador em Paris (OM: 
Origines Maristes, Vol. 1, p. 341).

19 Gontard M., Les écoles primaires de la France bourgeoise (1833-1875), Ed. INRDP, 
Toulouse 1976, p. 385.

Os “Pequenos Irmãos”15 eram a solução perfeita. Os artigos 36, 37 e 38 
da Ordenação Real de 29 de fevereiro de 1816 outorgavam-lhes o estatuto 
legal necessário, sob a denominação de “Associação religiosa ou caritativa”.16

Por toda a França surgiríam diversas congregações de “Pequenos 
Irmãos” dispostos a cobrir as necessidades sociais e substituir os Irmãos das 
Escolas Cristãs, principalmente no contexto rural onde, como se viu, as 
exigências de suas normas tornavam impossível sua presença.17

2. Uma relação muito especial

Na carta dirigida a Dom De Pins, administrador apostólico de Lião, o 
sacerdote Marcelino Champagnat explicava assim a intenção primordial que o 
havia orientado ao fundar uma congregação docente: “Vossa Excelência sabe 
que o único objetivo que me propus ao formar os Pequenos Irmãos de Maria 
foi o de oferecer aos municípios rurais o benefício da educação, que a 
carência de recursos suficientes torna impossível utilizar o concurso dos 
excelentes Irmãos da Escola Cristã”.18

Não só para Champagnat como também para todos os fundadores de 
congregações docentes da época, os Irmãos das Escolas Cristãs constituíam 
um ponto de referência constante, sobretudo nos aspectos pedagógico e 
organizacional.19

44
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Já como seminarista, Champagnat havia presenciado o retorno dos 
Irmãos das Escolas Cristãs na região lionesa.20 Quando pensava na 
necessidade de fundar uma congregação de Irmãos dedicados ao ensino, 
encontrava nos Irmãos fundados por La Salle um ponto de partida, um 
motivo de inspiração.

20 A primeira escola reaberta pelos Irmãos de La Salle depois da Revolução 
encontrava-se precisamente em Lião (cf. ANF, F17, 12462).

21 João Maria Audras, o primeiro Irmãozinho de Maria que perseverou em sua vocação, 
queria ser Irmão das Escolas Cristãs e havia iniciado seus primeiros contatos com os Irmãos de La 
Salle, que atendiam na escola de Saint-Chamond. O encontro com Champagnat o fez mudar de 
projetos. Em 1822, o incipiente Instituto sofria da carência de aspirantes a ponto de temer por seu 
futuro. Oito jovens, pensando ir a um noviciado dos Irmãos das Escolas Cristãs, chegam 
inesperadamente ao noviciado de Lavalla. São o fruto de um engano, protagonizado por um ex- 
aspirante dos Irmãos de La Salle que pretendia desse modo obter um posto na nova congregação 
(cf. Lettres de Champagnat, 2, pp. 301-302; FüRET J.B., Vida, pp. 57-58, Ediç 1989).

22 “Antes de confiar a escola de Lavalla a seus Irmãos, o venerando Padre lhes deu um
ex-Irmão das Escolas Cristãs para os formar. Esse homem era bastante instruído e conhecia bem o 
método simultâneo que o Fundador queria adotar em sua congregação" (ANNALES DE L’lNSTITUT,
1, p. 33, [22].

25 Carta escrita em novembro de 1837 (Cartas, 161, p. 331, Ediç. Brasileira, São Paulo, 
1997.

Diversas circunstâncias fizeram com que essa relação fosse particular
mente intensa durante o tempo de fundação do Instituto. Tanto do ponto de 
vista das pessoas que ingressaram no noviciado de Lavalla, quanto da 
formação das mesmas, aconteceram importantes contatos entre as duas 
congregações.21 No ponto de vista especificamente pedagógico, é preciso 
recordar que Champagnat contratou um ex-Irmão de La Salle para formar os 
primeiros Irmãos no método simultâneo.22

Além desses fatos, que podem ser considerados circunstanciais, pode-se 
comprovar que existia no Fundador dos Irmãozinhos de Maria um claro 
projeto tendente a imitar a ação educativa dos Irmãos das Escolas Cristãs.

3. O princípio de complementaridade

Em 1838, após 20 anos de fundação do Instituto dos Irmãozinhos de 
Maria, Champagnat escrevia a Georges Menton, pároco de Sury-le-Comptal 
(Loire): “Tal é o parecer de meus confrades e dos Irmãos antigos que também 
consultei. É também essa a Regra dos modelares Irmãos das Escolas Cristãs. Eles 
nos deveriam servir de modelo invariável em tudo”.25

A expressão não parece exagerada, se forem cotejados os fatos. Não 
somente as orientações especificamente pedagógicas, como também diversos 
aspectos da vida dos novos religiosos educadores, tinham como ponto de 
referência a experiência dos “Grandes Irmãos”.
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Dessa forma a influência dos Irmãos das Escolas Cristãs alcançava toda 
a organização da vida religiosa marista. Pedro Herreros, em seu estudo sobre 
as fontes das primeiras Regras dos Irmãozinhos de Maria24, analisa uma série 
de documentos a partir dos quais constata o estreito paralelismo literário 
existente entre as Regras e Constituições dos Irmãozinhos de Maria e as dos 
Irmãos de La Salle.25

24 Cf. CHAMPAGNAT M., Règle des Petits Frères de Marie, Ed. Guyot, Lyon, 1837.
25 Cf. HERREROS P., La Regia dei Fundador: sus fuentes y evolución. Edición crítica, Ed. 

policopiada, Roma, 1984, pp. 124-169.
26 Cf. Herreros P., La Regia, p. 124
27 Cf. ANF, F17, 12453. Informe do Superior Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs, 

datado de 13 de novembro de 1818.
28 Carta datada de 11 de fevereiro de 1840, dirigida ao Cardeal de Latour D’Au- 

vergne, Don Hugues Robert Jean Charles, bispo de Arras (Somme), solicitando sua 
intervenção para conseguir a autorização do Instituto (cf. Cartas, 319, p. 633).

29 A carta, datada de 28 de janeiro de 1834, é enviada ao Rei Luís Filipe com o fim de 
solicitar a legalização do Instituto (Cartas, 34, p. 91).

O mesmo Herreros afirma que o Fundador e os primeiros Irmãos foram 
realizando uma “progressiva seleção e adaptação” das normas que orientavam 
o ser e a missão dos Irmãos das Escolas Cristãs, segundo as circunstâncias nas 
quais deviam atuar.26

Não é de estranhar que assim tenha sido. Como referimos na 
introdução, a própria multiplicação de congregações docentes tinha sido 
inicialmente concebida como complemento da ação que os Irmãos das 
Escolas Cristãs desenvolviam nas cidades.2'

Marcelino Champagnat, pouco antes de morrer, dirigindo-se ao Cardeal 
de Latour D’Auvergne, Dom Hugues Robert Jean Charles, bispo de D’Arras 
(Somme), expressava com clareza as motivações que originaram a fundação 
dos Irmãozinhos de Maria: “Nossa instituição, Eminência, é inteiramente em 
beneficio dos meninos pobres das zonas rurais e cidades pequenas. Ao menor 
custo possível queremos proporcionar a eles a instrução cristã e religiosa que os 
Irmãos das Escolas Cristãs ministram com tão bons resultados aos alunos das 
grandes cidades”2*

Não se tratava de um pensamento casual, mas revelava uma constante 
afirmação em diversos documentos e particularmente no Guide des Écoles, 
manual pedagógico-didático editado pelos Irmãozinhos de Maria, em 1853. Já 
em 1834, Champagnat se dirigia ao Rei Luís Felipe nos seguintes termos: 
“Nascido no cantão de Saint Genest-Malifaux, Departamento da Loire, só 
consegui aprender a ler com inúmeras dificuldades por falta de professores 
competentes. Senti desde então a urgente necessidade de uma instituição que 
pudesse, com muito menor custo, realizar na região rural o que os Irmãos das 
Escolas Cristãs realizam nas cidades”.29
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Nos primeiros Estatutos dos Irmãozinhos de Maria, aprovados em 10 
de maio de 1825 e conservados nos Arquivos Nacionais (Paris), encontra-se 
uma vez mais a confirmação da estreita relação entre o trabalho 
desempenhado pelos Irmãos de La Salle e o dos Irmãozinhos de Maria:

“Uma educação cristã e religiosa é o meio mais rápido e eficaz para 
oferecer bons cidadãos à sociedade e cristãos fervorosos à religião. Infelizmente 
falta esse meio à maioria das comunas rurais. A insuficiência de recursos 
municipais e a penúria dos habitantes não lhes permitem confiar a educação dos 
jovens aos Irmãos das Escolas Cristãs, cujo mérito e capacidade são conhecidos 
de todos. [...] Estimuladas por essas considerações, pessoas piedosas formaram, 
na Diocese de Lião, uma nova congregação conhecida pelo nome de Congregação 
dos Pequenos Irmãos de Maria. [...] Seguem no ensino o método dos Irmãos das 
Escolas Cristãs.” 30

30 HERREROS P., La Regia, p. 39
31 Herreros P., La Regia, p. 41
32 Além das cartas do Fundador já citadas, encontrei a mesma idéia da 

complementaridade com os Irmãos das Escolas Cristãs na correspondência seguinte: carta ao 
Sr. Alexandre Denis Devaux de Pleyné, prefeito de Bourg-Argental (Loire), datada de 1827 
(cf. Cartas, 8, p. 37); carta dirigida à Rainha Maria Amélia, de maio de 1835 (cf. Cartas, 59, p. 
140); carta dirigida ao Ministro de Instrução Pública, Nicolas Narcise Achille de Salvandy, de 
27 de novembro de 1837 (cf. Cartas, 159, p. 327); carta de 16 de janeiro de 1840, dirigida a 
Dom Luís De Bonald, que se encontrava em Paris para pleitear uma vez mais e com uma 
personalidade influente a ansiada legalização do Instituto (cf. Cartas, 314, p. 621).

A carta que acompanha os citados estatutos, escrita por Dom De Pins e 
dirigida a Dom Frayssinous, Ministro dos Assuntos Eclesiásticos e da 
Instrução Pública, interpreta a razão de ser dos Irmãozinhos de Maria da 
seguinte maneira: “[...] certificamos que esse estabelecimento, pelo qual 
tomamos vivo interesse, é o suplemento necessário ao dos Irmãos das Escolas 
Crislãs numa região montanhosa e de população pobre f...]d}

Trata-se de um documento importante. E a primeira vez que, 
oficialmente, se reconhece em nível diocesano a “necessidade” dos 
Irmãozinhos de Maria. Nesse primeiro reconhecimento, indireto por certo, 
aparece clara a idéia de ser “complemento” dos Irmãos das Escolas Cristãs 
nos pequenos povoados rurais.

Pode-se afirmar que a primeira diferença explícita, presente em 
numerosos documentos, entre os Irmãozinhos de Maria e os Irmãos das 
Escolas Cristãs, consiste em serem aqueles mais econômicos. Isso lhes 
permitia adaptar-se às necessidades concretas dos municípios rurais e fazer 
com que suas crianças pudessem gozar da mesma educação que os Irmãos das 
Escolas Cristãs ofereciam nas cidades e municípios de recursos.32

“As condições exigidas para que fundemos um estabelecimento são mais 
ou menos as mesmas que as dos Irmãos das Escolas Cristãs. A única exceção está 
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em que nós permitimos aos municípios receber uma contribuição mensal por 
parte dos pais remediados, destinada a cobrir uma parte dos custos do 
estabelecimento.” 33 O próprio Superior Geral dos Irmãos de La Salle, Irmão 
Anacleto, aprovará essa iniciativa em carta dirigida a Champagnat, no dia 2 de 
agosto de 1838, com os seguintes termos: “Senhor Superior, tomei 
conhecimento com o maior prazer que, compreendendo as necessidades da 
instrução primária e desejoso de contribuir para ampliá-la, tendes fundado 
para as dioceses de Lião e de Belley uma Congregação de Irmãos Professores, 
sob o nome de Irmãos Maristas, destinados principalmente aos municípios 
cuja população não é suficiente para que um estabelecimento de nosso 
Instituto possa ser formado. Percebo a total importância de uma tal 
corporação e todo o bem que poderá fazer. [...] Além disso, é bom que se 
diga, não podemos nos estabelecer em toda a parte, primeiramente porque 
nos faltam candidatos e, secundariamente, porque, de acordo com nossas 
Regras, nossos Irmãos devem pelo menos ser três; muitos municípios não 
poderiam nos confiar escolas. Congregações destinadas a preencher o vazio 
imenso que deixamos no campo da instrução podem, pois, ser de grande 
utilidade”.34

Carta datada de 25 de fevereiro de 1840, dirigida ao Sr. Marius Ferdinand Peres, de 
Bouches-du-Rhône (Cartas, 324 p. 645).

34 Annales de CInstitut, 1, p. 237, [401],
35 Annales de l’Institut, 1, p. 185, [188].
36 Annales de l’Institut, 1, p. 186, [193].

No dia 19 de março de 1836, o pároco de Mornant (Rhône), M. Venet, 
depois de informar sobre o apreço de que gozam os Irmãozinhos de Maria 
por parte da população, afirmava: "Foi uma feliz idéia a que teve seu Fundador 
de criar uma corporação, sob o mesmo modelo das Escolas Cristãs, mas diferindo 
apenas em dar mais facilidade às localidades que não podem arcar com despesas 
excessivas. Igualmente a acolhida favorável que recebe do público é uma prova 
subsistente da necessidade desse estabelecimento”V

Na mesma linha se situava a informação do prefeito de Sorbiers (Loire), 
datada de 20 de agosto de 1836: “Nós, abaixo assinado, Prefeito do 
município de Sorbiers, região de St-Etienne (Loire), certificamos que a 
instrução primária dos meninos do município supra, confiados aos Irmãos de 
Maria, há 5 anos, tem sido constantemente dirigida por eles com zelo e 
sucesso e plena satisfação das autoridades e pais. Estamos de parabéns por 
encontrar nestes dignos mestres, e com despesas hem menos consideráveis, as 
vantagens que os Irmãos das Escolas Cristãs oferecem às cidades”
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4. Alguns documentos congregacionais

A estreita relação entre os Irmãozinhos de Maria e os Irmãos da Escolas 
Cristãs encontra-se documentada não somente na correspondência do 
Fundador e nos testemunhos de pessoas contemporâneas, como as que acabo 
de citar, mas também refletia-se no corpo normativo interno da congregação.

Tanto os Prospectos de 1824, como os Estatutos de 1830, 1833, 1834 e 
1835, fazem referência direta aos Irmãos das Escolas Cristãs. Destacam-se 
dois aspectos: o de complementaridade e o de imitação pedagógica quanto ao 
método de ensino utilizado. Com referência ao segundo elemento, a 
expressão mais empregada é a seguinte: no ensino, seguimos o método dos 
Irmãos das Escolas Cristãs”.37

57 Cf. AFM, 132.80. Caderno Champagnat n. 8, Prospecto de junho de 1824; OM 1, 
p. 325. Prospecto de julho de 1824 (FlERREROS P., La Regia, p. 31). Prospecto de 1836 
(HERREROS P., La Regia, p. 59). Estatuto e Condições, verão de 1830 (Herreros P., La 
Régle, pp. 52 e 55). Rascunho de Estatutos, manuscrito de M. Cattet. Projeto de Estatutos 
datado, de 25 de fevereiro de 1830 (ANF, F17, 12476). Estatutos dos Irmãozinhos de Maria, 
datados de janeiro de 1834 (ANF, F17, 12476). Estatutos dos Irmãozinhos de Maria, enviados 
com uma carta dirigida à Rainha, datada de maio de 1835.

38 Estatutos dos Irmãozinhos de Maria, com as modificações sugeridas pelo Conselho 
Real, verão de 1836 (cf. ANF, F17, 12476). Prospecto da Sociedade dos Irmãos de Maria, 
datado de novembro de 1836 (HERREROS P., La Regia, p. 30).

39 Herreros P., La Regia, p. 30.
40 CHAMPAGNAT M., Règle de Petits Frères de Marte, Ed. Guyot, Lyon 1837, p. 46.

Analisando as normas internas que precedeu a primeira edição da 
Regra, realizada em 1837, não se percebe uma evolução importante quanto 
ao tipo de referência aos Irmãos das Escolas Cristãs. Tanto o conceito de 
complementaridade quanto o de imitação pedagógica encontram-se em todos 
os documentos, exceto nos Estatutos de 1836 e no Prospecto elaborado no 
mesmo ano.38

No Prospecto de 1836, pela primeira vez desaparece a referência ao 
método dos Irmãos das Escolas Cristãs: “Seguem no ensino a nova pronúncia e 
o método simultâneo-mútuo”

Essa aparente evolução no sentido de uma independência, embora 
marque inovação, não implica em deixar de lado a referência às orientações 
pedagógicas dos Irmãos das Escolas Cristãs. Isto é confirmado na edição 
princeps da Regra dos Irmãozinhos de Maria, realizada no ano seguinte.

No n. 32, esse documento explicitava: “Os Irmãos considerarão o 
estudo e a prática da Conduite como um dos meios mais seguros de ter 
sucesso no emprego; portanto, lerão seguidamente o que lhes convém, a fim 
de assimilar perfeitamente e pôr em prática com fidelidade o que lhes 
• n 40interessa .
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A referência à Conduite, manual de pedagogia dos Irmãos das Escolas 
Cristãs, repetir-se-á em mais duas ocasiões na mesma Regra de 1837.41

41 Cf. Champagnat M., Règle, 1837, pp. 25-25 e 37-38 respectivamente.
42 Em duas ocasiões mais encontrei o nome próprio do manual pedagógico dos Irmãos 

das Escolas Cristãs: 1) Um sacerdote, a quem o Fundador envia, em 1836, o rascunho da Regra 
para que o revise, afirma: “Fala-se muito da Conduite-. não sei o que isso quer dizer” (AFM, 
363.113.2: IlERREROS P., La Regia, p. 120. 2). Numa carta que o Fundador envia de Paris ao 
Irmão Francisco, Superior Geral, e datada de 24 de fevereiro de 1838, consulta sobre a 
conveniência de comprar “certo número” de exemplares da Conduite (cf. Cartas, 174, p. 362).

45 FuRET J.B., Vida, p. 486, Ediç. 1989. O Irmão João Batista utiliza o termo modo em 
vez de método.

44 Cf. ZlND P., Bx. M.Champagnat, p. 351
45 FURET J.B., Vida, p. 489, Ediç. 1989.
46 Cf. ZlND P., Bx. M.Champagnat, pp. 352-353

Chama a atenção o fato de que a Conduite se encontre raramente citada 
na documentação dos Irmãozinhos de Maria que pude consultar, excetuando 
as três ocasiões em que o faz a Regra de 1837.42 Mais do que ao documento 
em si fazia-se referência ao método. O Ir. João Batista afirmava: “O modo 
simultâneo, criado pelo venerável padre de La Salle, parecendo-lhe o melhor, fê- 
lo adotar por seus Irmãos [...] 43

Essa referência ao método simultâneo como método criado por La Salle 
merece uma explicação particular. Erroneamente, durante o século XIX, o 
método simultâneo era chamado Método dos Irmãos, subentendendo-se “o 
dos Irmãos das Escolas Cristãs”44. De fato, durante a primeira metade do 
século XIX francês, deu-se uma grande evolução pedagógica que superou 
amplamente a proposta de La Salle. O método individual foi sendo superado 
lentamente pelo método simultâneo, que acabava por assimilar aspectos do 
método mútuo, evoluindo assim para o método simultâneo-mútuo ou misto:

Champagnat, segundo o testemunho do Ir. João Batista, viverá essa 
superação de forma “inadvertida” e sempre se referirá ao método simultâneo, 
ou impropriamente denominado “dos Irmãos das Escolas Cristãs”, embora na 
realidade praticasse o método misto.

“Desse modo, sem saber, o piedoso Fundador estava combinando o 
método simultâneo com o mútuo, colhendo o que havia de melhor no último 
para aperfeiçoar o primeiro, e preparava os Irmãos para mais tarde adotarem 
definitivamente o método simultâneo-mútuo.”45

Pierre Zind afirma que o fato de os Irmãozinhos de Maria trabalharem 
em escolas rurais, em que o exíguo número de alunos não permitia a prática 
pura do método simultâneo, determinou que o método misto fosse praticado 
no Instituto dos Irmãozinhos de Maria antes que entre os Irmãos de La Salle.46

Esse possível adiantamento não impediu que os Irmãos das Escolas 
Cristãs continuassem sendo o ponto de referência, já que eles, por sua vez, 
tornaram própria a evolução pedagógica do momento.
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Dentro dessa perspectiva, compreende-se que o Irmão Avit, 
apresentando os Estatutos do Instituto, enviados ao Rei Luís Filipe pelo 
Fundador, identifique o método dos Irmãos das Escolas Cristãs com o 
método simultâneo-mútuo. Assim procede, anexando ao texto original, e 
entre parêntesis, a expressão explicativa simultâneo-mútuo: “Seguirão, para o 
ensino, a nova pronúncia e o método dos Irmãos das Escolas Cristãs 
(simultâneo-mútuo)”.47

47 Annales de l’Institut, 1, p. 135, [5].
48 Em 4 de fevereiro de 1838, o P. Champagnat escreve ao Irmão Francisco, Superior 

Geral: "Na semana passada, visitei os bons Irmãos das Escolas Cristãs e pedi a eles que, por favor, 
nos vendessem seus livros de aula a um preço igual àquele que cobram dos próprios 
estabelecimentos" (Cartas, 172, p. 358). No mesmo ano solicitaria novamente preços especiais e 
escrevería com certo constrangimento: “Falei com o Superior dos Irmãos das Escolas Cristãs; eles 
só fazem um desconto pequeno, e mesmo assim às custas da encadernação, de qualidade inferior" 
(Cartas, 196, p. 416). Em 1841, será o Irmão Luís Maria que confirmará essa tradição marista de 
usar os livros escolares dos Irmãos de La Salle, embora o problema dos custos vá criando a 
necessidade de tratar diretamente com o editor em primeiro lugar, só posteriormente ir 
editando os próprios livros. “No dia 15 de abril, estando em Paris para obter a autorização legal, o 
Irmão Luís Maria fez um acordo com M. Poussielgue, para que as obras dos Irmãos das Escolas 
Cristãs fossem remetidas à biblioteca de l’Hermitage a preços reduzidos, com a condição que cada 
pedido fosse pelo menos de 500 artigos" (ANNALES DE lT.NSTITUT, 2, p. 22, [28].

49 Cf. Cartas, 37, p. 98.
50 Cf. ClaüSSE A., Evolution des doctrines et des méthodes pédagogiques, Ed. 

Universitaires, Fribourg 1973, p. 111.

Parece sem dúvida que, ainda no mesmo processo de transformação 
pedagógica que se dá na primeira metade do século XIX, a referência 
permanente dos Irmãozinhos de Maria aos Irmãos de La Salle permaneceu 
invariável.

O uso dos mesmos livros escolares, ao menos durante uma primeira 
etapa, é outra prova dessa estreita relação.48

Numa carta enviada ao P. Barthelemy Caumette, pároco de Meze 
(Herault) e datada de 1834, o Fundador afirmava que os Irmãozinhos de 
Maria praticavam o método simultâneo e a nova pronúncia e que sua 
vestimenta de religiosos era parecida com a dos Irmãos das Escolas Cristãs.49

Desde os mínimos detalhes, como o traje, até as orientações peda
gógicas, são sempre os Irmãos de La Salle o ponto de referência. Certamente 
era muito fácil fazer esse tipo de paralelismo para facilitar a compreensão e a 
simpatia dos sacerdotes e prefeitos interessados em contratar os Irmãozinhos 
de Maria como professores municipais.

Os Irmãos das Escolas Cristãs eram conhecidos em todo o país e 
gozavam de grande prestígio.50 Sendo a eles comparados era, afinal de contas, 
uma boa carta de apresentação.
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De qualquer maneira, nos Irmãozinhos de Maria a referência não era 
simplesmente convencional ou oportunista. Mesmo considerando que a 
apropriação das diretivas dos Irmãos de La Salle não tenha sido passiva, e sim 
que tenha implicado uma seleção e adaptação, tal como o sugere Herreros em 
seu estudo sobre as fontes da Regra de 1837, é preciso dar o justo valor a essa 
contínua relação que o próprio Fundador estabeleceu entre os dois Institutos.

5. Rumo a maior independência

De acordo com os documentos que pude analisar, desde os anos da 
fundação até a consolidação institucional, com a redação das novas Regras, 
fruto do Segundo Capítulo Geral, verificam-se ao menos dois grandes 
períodos no tipo de relação entre os Irmãozinhos de Maria e os Irmãos das 
Escolas Cristãs.

O primeiro é o de “complementaridade” e alcança sua expressão 
máxima com a edição da primeira Regra de 1837. O segundo é de “auto- 
identificação” e, em não poucas ocasiões, implicou em oposição e compe
titividade entre as duas instituições.

As citações já apresentadas dão uma idéia clara do primeiro período. 
Lamentavelmente, entre a edição da Regra de 1837 e a seguinte, editada em 
1852, não foram conservados documentos oficiais suficientes para analisar o 
processo de distanciamento “referencial” em relação aos Irmãos das Escolas 
Cristãs.

Apesar disso, o Irmão Avit em seus Anais oferece material suficiente 
para compreender alguns aspectos desse processo. Ao comentar a carta 
enviada pelo Irmão Anacleto, Superior Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs, 
ao Padre Champagnat, no dia 2 de agosto de 1838, o cronista demonstra certo 
mal-estar com relação ao “espírito de superioridade” que a mesma encerra.51

51 “A carta é muito boa, sem dúvida, mas parece-me que o espírito de superioridade e 
de corporação é um pouco exagerado.” (ANNALES DE L’lNSTITUT, 1, p. 238, [403].)

Os Irmãozinhos deviam estabelecer-se somente nos municípios que não 
tivessem capacidade de receber os Irmãos das Escolas Cristãs. Esse critério de 
simples complementaridade, em 1838, parece não ter sido muito aceito.

De fato, a multiplicação de membros e a necessidade de mantê-los 
ocupados suficientemente durante todo o ano faziam com que se começasse a 
assumir a direção de escolas cujo período de atividade se prolongasse além 
dos poucos meses que iam da festa de Todos os Santos à Páscoa.

Essas escolas eram as dos centros de maior população, onde 
tradicionalmente trabalhavam os Irmãos das Escolas Cristãs. A convergência 
geográfica das duas Congregações criaria diversas situações de incompreensão 
e até de enfrentamento.
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Como exemplo, apresento alguns fatos narrados pelo Irmão Avit. Em 
1848, o Irmão Eutrópio dirigia um internato em Côte-St-André (Isère). Os 
Irmãos das Escolas Cristãs tinham fundado outro internato, no vizinho centro 
urbano de Beaurepaire.

A partir da luta que geralmente surgia entre os internatos próximos 
para atrair mais alunos, Avit relata52 que o Irmão Eutrópio, não sem bom 
humor, armará uma cilada ao Irmão Renovato, diretor do Internato dos 
Irmãos das Escolas Cristãs. Fazendo-se passar por pai de família, envia-lhe 
uma carta em que solicita informações sobre as vantagens que o internato de 
Beaurepaire oferecia, comparado com o dos Irmãozinhos de Maria. A 
resposta estava repleta de agressividade: “Ele [o Irmão Renovato] enviou ao 
pretenso pai de família uma resposta interminável, contendo crítica aos 
ignorantes Irmãos Maristas, uma ladainha de elogios exagerados à casa de 
Beaurepaire e um programa de estudos completo, até com as línguas vivas”.55

52 Annales de l’Institut, 2, pp. 338-339, [22-25]
53 Annales de l’Institut, 2, pp. 200-201, [61-63].
54 Annales de l’Institut, 2, p.210, [13].
55 Annales de lTnstitut, 2, p. 398, [103-104].
56 Entre as substituições dos Irmãos das Escolas Cristãs, realizadas pelos Irmãozinhos 

de Maria, cito as seguintes: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire (cf. ANNALES DE LTNSTITUT, 2, 
pp. 289-304); Romanèche, Saône-et-Loire (cf. ANNALES DE LTNSTITUT, 2, p. 330, [84] ); Saint- 
Pol, Pas-de-Calais, (cf. ANNALES DE LTNSTITUT, 1, p. 242).

O mesmo Irmão Avit, e com certo ar triunfal, afirmará que, por fim, em 
Beaurepaire, serão os Irmãozinhos de Maria que acabarão substituindo os 
Irmãos de La Salle.

Em Valbenoite (Loire), o Irmão Cipriano repetirá semelhante estratégia 
com os Irmãos das Escolas Cristãs que mantinham um Internato em Desirée 
(Loire). Nesse caso a resposta não será menos agressiva: “Os Irmãos de 
Valbenoite [os Irmãozinhos de Maria] não têm capacidade para educar bem os 
meninos; são uns ignorantes, uns aldeões 54

Em Pélussin (Loire) viver-se-á uma situação tão tensa que será o 
próprio Irmão Francisco, na sua função de Superior Geral, que escreverá ao 
Irmão Filipe, Superior Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs: “Prezadíssimo 
Irmão, preciso pô-lo a par do que se passa em Pélussin, e da participação do 
Irmão Changeon nas intrigas contra nossos Irmãos, para que tenha a bondade 
de pôr ordem nisso. Há mais ou menos 6 anos que esse Irmão concebeu o 
desejo e o projeto de substituir nossos Irmãos pelos seus naquela localidade e 
lança mão de todos os meios possíveis para conseguir seus fins”.55

Sem pretender expor os casos de rivalidade entre os Irmãos de La Salle 
e os Irmãozinhos de Maria, considero importante deixar consignado um fato 
que certamente influiu nas relações entre ambas as congregações.56
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Uma menção especial merece o caso da escola de surdos-mudos de 
Saint-Etienne (Loire). Champagnat havia recebido com especial entusiasmo a 
proposta do prefeito da cidade para que seus Irmãos assumissem a direção 
desse centro. Fez imediatamente os contatos necessários em Paris para 
mandar Irmãos se especializarem nesse setor.57

O fato de os Irmãos das Escolas Cristãs terem tomado a direção 
daquela escola, deixando sem efeito a proposta feita a Champagnat, por certo 
terá desarticulado o plano inicial.

Que teria acontecido se os Irmãozinhos de Maria tivessem assumido tal 
escola? Talvez uma forte presença educativa do Instituto no mundo dos 
excepcionais?

O Irmão Avit deixará o testemunho ocorrido com outra proposta 
similar, em 1853, no mesmo ano em que se realizou a edição princeps do 
Guide des Écoles:

“Um dos vigários-gerais de Orléans pedia insistentemente Irmãos para 
uma escola de surdos-murdos. Foi-lhe recusado polidamente, uma vez que essa 
especialidade não consta de nosso programa”,5S

Os Irmãos esqueceram rapidamente o interesse particular que o 
Fundador demonstrara por esse tipo de obras. Se os Irmãozinhos de Maria 
não tivessem sido substituídos pelos Irmãos das Escolas Cristãs na escola de 
surdos-mudos de Saint-Etienne, talvez a resposta tivesse sido diferente.

Como se pode observar, as conseqüências da rivalidade entre as duas 
congregações não são de menosprezar.

O próprio processo de legalização dos Irmãozinhos de Maria esteve 
seriamente comprometido por tal situação. O Sr. Libersat, funcionário do 
Ministério da Instrução Pública, respondia, em agosto de 1838, a uma carta

57 "Vou mandar o Irmão Marte Jubin para a Ecole Mutuelle dos surdo-mudos. Tenho a 
intenção de ir lã pessoalmente quando puder. É essencial que não percamos tempo.“ (Carta de 
Champagnat, escrita de Paris e enviada ao Irmão Francisco, Superior Geral - Cartas, 176, p. 
369). O próprio Champagnat queria inteirar-se in loco. Para, por sua vez, formar outros 
Irmãos para a tarefa? É possível. Em cartas posteriores, o Fundador confirmará que o Irmão 
Jubin iniciou os cursos de capacitação (cf. Cartas, 177, p. 371) e que ele mesmo assiste de vez 
em quando às aulas: "O Irmão Marie ]ubin estáconseguindo bons resultados. Atualmente segue 
as aulas para os surdos-mudos, e eu faço o mesmo quando posso” (Cartas, 183, p. 388). O projeto 
de formação de Irmãos para trabalhar com surdos-mudos não se encerra com a capacitação do 
Ir. Jubin. Champagnat confirma, em carta enviada ao Irmão Francisco, Superior Geral, no dia 
20 de junho de 1838, a intenção de enviar mais Irmãos a Paris: "Acabo de solicitar, à 
administração da escola dos surdos-mudos, a admissão gratuita gratuita de dois Irmãos; se 
conseguir, terão hospedagem, calefação comida , roupa lavasa, iluminação, etc., o tempo que for 
necessário para se formarem" (Cartas, 196, p. 416). Todos esses esforços se desvanecem quando 
os Irmãos das Escolas Cristãs assumem o posto oferecido pelo município de St-Etienne aos 
Irmãozinhos de Maria (Annales DE LlNSTlTUT, 1, pp. 234-235).

>8 Annales de l’Institut, 2, p. 301, [34], O grifo é do autor.
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escrita por Champagnat: “Parece que o Ministro receia comprometer-se ao 
aprovar a existência de um novo corpo de professores primários que só poderia 
aumentar os serviços que já presta o corpo demasiado numeroso dos Irmãos da 
Doutrina Cristã"^

Aparentemente o Ministro Salvandy tencionava defender os interesses 
dos Irmãos das Escolas Cristãs. Champagnat não tardará em responder nos 
seguintes termos:

“E verdade que nosso Instituto visa a proporcionar os benefícios do 
ensino primário às crianças das pequenas comunas, e a maioria de nossas 
escolas serão fundadas nessas localidades.60 Mesmo assim, tanto para 
centralizar nossos estabelecimentos, quanto para angariarmos recursos, 
precisamos fundar escolas em municípios mais importantes. No que diz respeito 
aos Irmãos das Escolas Cristãs, o raciocínio não tem base, uma vez que eles não 
ocupam nem a décima parte dos municípios do reino e só podem aceitar escolas 
gratuitas” M

59 Annales de l’1nstitut, 1, p. 243, [419].
60 Champagnat utiliza o verbo em tempo futuro: serão fundadas. Realmente a maior 

parte das escolas atendidas pelos Irmãozinhos de Maria estavam em municípios que contavam 
mais de 1.800 habitantes (cf. FüRETJ.B., Vida, p. 200, nota 29, Ediç. 1989).

61 FüRET J.B., Vida, p. 200
62 “O senhor bem sabe que houve uma primeira decisão de autorização provisória, 

restringindo o exercido de seu ensino aos municipios de 1.200 almas, no máximo" (da carta 
escrita pelo Sr. Libersat, ANNALES DE L’lNSTITUT, 1, p. 243, [418] ). Champagnat, em carta 
dirigida ao industrial Jovin Deshayes, fala de 1.000 habitantes: “Relativamente à cláusula pela 
qual o Decreto só nos deixaria campo de ação nos municípios de 1.000 habitantes e menos, e nos 
tolhería o acesso aos de maior população, o senhor percebe que não nos pode convir. Muitas de 
nossas escolas estariam liquidadas com a vigência dessa condição: vários municípios em que 
atuam os Irmãos têm mais de 4.000 habitantes. O próprio Ministério da Instrução Pública, 
através de uma carta do senhor Delbecque, em data de 18 de maio de 1838, nos convoca a dirigir 
a escola de Saint- Pol (Pas de Calais), e acidade tem mais de 4.000 habitantes” (Cartas, 227, p. 
475). Champagnat aponta para a contradição interna que existe entre as restrições que a 
ordenação de aprovação do Instituto conteria e os interesses particulares do próprio Ministro 
que solicitava aos Irmãos a fundação da escola numa população que superava os 4.000 
habitantes.

63 Annales de i/Institut, 1, p. 245, [425].

Refletindo sobre as dificuldades que Salvandy aduz ao querer proibir 
que os Irmãozinhos de Maria trabalhem nas escolas dos municípios com uma 
população acima de 1.200 habitantes62, e assim evitar a rivalidade e 
competição com os Irmãos das Escolas Cristãs, o Irmão Avit pergunta o 
seguinte: “[...] Uma dúvida se apresenta ao nosso espírito. O desconhecido de 
quem se queixa o piedoso Fundador e que parece influenciar o ministro não será 
um dos Grandes Irmãos do bem-aventurado de La Salle? Permitimo-nos fazer 
essa pergunta aos nossos leitores, deixando-lhes o cuidado de a ela respon- 
derem”a
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A falta de documentação não me permitiu responder à pergunta do 
Irmão Avit. De qualquer forma é importante constatar a existência de suspeita 
em relação a algum Irmão de La Salle, com influência no Ministério da 
Instrução Pública.

Assim como foram múltiplas as situações em que se comprovou a 
rivalidade entre as duas congregações, também foram múltiplas as 
recomendações do Fundador e de seu sucessor, o Irmão Francisco, para evitar 
todo tipo de enfrentamento.

O Irmão João Batista afirma que Champagnat, ao comentar com os 
Irmãos os pedidos de alguns prefeitos que solicitavam a substituição dos 
Irmãos de La Salle pelos Irmãozinhos de Maria, lhes dizia: “Não viemos para 
substituir os discípulos do venerável P. de La Salle. Jamais poderiamos fazer isso. 
Nós fomos fundados para supri-los, para fazer o que eles não podem e para 
ocupar as pequenas localidades, onde, conforme as Constituições, eles não 
podem ir. Esses excelentes religiosos são nossos modelos: jamais nós faremos tão 
bem quanto eles. Se não nos é possível igualar-nos a eles, esforçar-nos-emos para 
segui-los de longe, convencidos de que, quanto mais nos aproximarmos deles, 
tanto melhor nos sairemos” H

Encontra-se aqui uma postura ideal? Acabo de apresentar a maneira 
como o próprio Fundador defendia a possibilidade de os Irmãozinhos de 
Maria atuarem nos municípios de maior população. Problemas econômicos e 
de organização assim o exigiam.65

64 Furet J.B., Vida, p. 380, Ediç. 1989.
65 Furet J.B., Vida, pp. 200-201, Ediç. 1989.
66 Furet J.B., Vida, p. 512, Ediç. 1989.

A situação do Instituto parece impor uma evolução nas posturas iniciais 
do Fundador. Já não se tratava de restringir a ação nos pequenos municípios 
rurais, mas evitar a rivalidade com outras congregações docentes. Segundo 
Champagnat, havia lugar para todas, e não existiam razões suficientes para 
temer competição entre as congregações docentes.

Caso houvesse conflito entre duas congregações, o Fundador acon
selhava: “Nessas circunstâncias, evitem imitar seus competidores. Deixem que 
eles façam estardalhaço, inventem toda a espécie de meios e promessas para 
aliciar as crianças. Quanto a vocês, mais do que nunca, apeguem-se à Regra e ao 
seu método de ensino. Não modifiquem nada em sua maneira de fazer. Limitem- 
se a redobrar de zelo e dedicação na formação das crianças à piedade e para fazê- 
las progredir nos pontos essenciais da instrução primária”

O fato de que no próprio testamento espiritual Champagnat julgara 
necessário recomendar aos Irmãos que evitassem todo o tipo de rivalidade 
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com outras congregações, parece confirmar que se tratava de uma situação 
sofrida e muito presente.67

67 “Ah! Eu vos peço pela caridade sem limites de Jesus Cristo, não vos permitais nunca 
ter inveja de ninguém, sobretudo daqueles que o Bom Deus chama a trabalhar como vós, no 
estado religioso, na instrução da juventude. Sede os primeiros a vos alegrar por seus êxitos e a 
lastimar suas desgraças. Recomendai-os muitas vezes ao Bom Deus e a Sua Divina Mãe. Sem 
constrangimento, considerai-os melhores que vós. Não deis nunca atenção a conversas capazes de 
prejudicá-los. A glória de Deus e a honra de Maria sejam unicamente vosso objetivo e toda a 
vossa ambição." (FüRET J.B., Vida, pp. 223-224, Ediç. 1989.)

68 ANNALES DE LTNSTITUT, 2, p. 244, [65]. Situações semelhantes encontrei em Thiers 
(cf. Annales DE l’Institut, 1, 125, [64] ), em Digne (cf. Annales de lTnstitut, 2, p. 157, 
[12-13]), em Oyonnax (cf. Annales de lTnstitut, 2, pp. 374-375, [31-34] ).

O Irmão Francisco, Superior Geral, adotaria a mesma linha de conduta 
do Fundador. O Irmão Avit relata a reação do Superior Geral dos 
Irmãozinhos de Maria ante a proposta do pároco de Tournus que, em 1851, 
queria substituir os Irmãos das Escolas Cristãs pelos Irmãozinhos de Maria:

“O Ir. Superior escreveu ao Reverendíssimo Irmão Felipe [Superior 
Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs], no dia 20 de agosto, dizendo que havia 
dado ao pároco uma recusa formal, que jamais aceitara e jamais aceitará, no 
futuro, substituir os Irmãos de outras congregações. Estou convencido, 
acrescentou, de que o senhor agiría da mesma forma diante de semelhante 
situação, e não compreendo que congregações possam realizar o hem invejando- 
se e suplantando-se mutuamente”

Mais do que as formas com que foram enfrentadas as situações de 
rivalidade, é importante constatar sua existência. Considero que tais situações 
marcaram o processo de afastamento referencial dos Irmãozinhos de Maria 
com relação aos Irmãos das Escolas Cristãs.

6. O silêncio sobre os Irmãos das Escolas Cristãs

No contexto que acabo de analisar, não é estranho que, a partir da 
edição da Regra de 1837, não se encontre nenhum documento da 
Congregação que retome as contínuas referências aos Irmãos das Escolas 
Cristãs, próprias do primeiro período.

Esse silêncio adquire um novo sentido. Pergunto: caso não houvesse 
sido contornada a rivalidade que expus, a situação teria sido a mesma?

O Irmão João Batista não menciona a Conduite sequer uma só vez em 
toda a biografia do Fundador. No entanto tratava-se do manual pedagógico 
utilizado

diariamente nas atividades escolares. Seria possível que o Irmão João 
Batista escrevesse suas memórias a partir desse novo contexto de rivalidade 
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represada, segundo o qual os Irmãozinhos de Maria não tinham nenhum 
interesse em explicitar que suas orientações educacionais se alimentavam na 
tradição pedagógica dos Irmãos de La Salle?

O Irmão João Batista tem uma atitude de reserva e não se detém a 
analisar os muitos casos de antagonismo que existiram. O Irmão Avit, ao 
contrário, apresenta-se com outra sensibilidade. Em seus Anais encontrei a 
maior quantidade de testemunhos e uma postura crítica com relação ao que, 
como se viu, ele denomina “sentido de superioridade” dos Irmãos de La 
Salle.

Essa diferente maneira de transmitir a história parece que depende das 
características pessoais de cada cronista. Para João Batista Furet era indis
pensável evitar todo escândalo;69 para Avit, o “amor à verdade histórica”70 
levava-o a comunicar fatos que, de outro modo, não teriam sido conhecidos.

W Basta ler atentamente as obras de Furet para ver a importância que tem o evitar 
todo escândalo. O exemplo, seja bom seja mau, é considerado meio poderosíssimo para 
transmitir o bem ou o mal. Conseqüentemente, evitar todo testemunho escandaloso era não 
favorecer a propagação do mal (cf. FüRET J.B., Vida, p. 456; FüRET J.B., Avis, Leçons, 
Sentences & Instructions du Vénérable Père Champagnat expliqués et développés par un de ses 
premiers disciples, Nova edição, Ed. Emmanuel Vitte, Lyon-Paris, 1914, pp. 290-309).

70 Annales de l’Institut, 2, pp. 273-274, [66-67],
71 À mesma conclusão chega Pierre Zind ao afirmar: "De uma maneira geral e até cerca 

de 1853, os Pequenos Irmãos de Maria esforçavam-se [...] por ensinar segundo a célebre Conduite 
des Ecoles Cbrétiennes [...].” (ZlND P., Bx.M. Champagnat, p. 350.)

7. Á guisa de conclusão

Os fatos analisados não eliminam a importância real que teve a 
pedagogia dos Irmãos de La Salle na experiência educativa dos Irmãozinhos 
de Maria. Mostram um processo rumo à independência que não anula a 
presença real dos Irmãos das Escolas Cristãs nas origens da pedagogia 
marista.

A documentação apresentada permite afirmar que, embora levando em 
consideração as tensões afetivas que foram vividas pelos dois Institutos, as 
reais relações com a pedagogia dos Irmãos de La Salle determinaram o ponto 
de partida inquestionável. As possíveis rejeições afetivas não determinaram 
um desprezo ou um alheamento das orientações pedagógicas dos Irmãos de 
La Salle.

Durante 35 anos, contando com a força jurídica da Regra, a Conduite 
constituiu uma referêneia pedagógica fundamental.71 Um fato de particular 
relevância fez com que essa referência à Conduite tivesse ainda maior força e 
vigência durante os anos imediatamente anteriores à edição do Guide des 
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Écoles. Refiro-me às fusões com as Congregações dos Irmãos de Viviers e de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, analisadas na segunda parte deste mesmo estudo.

A Conduite apresentava-se como um ponto de referência comum às três 
congregações. Desse modo era facilitado o acordo nas linhas pedagógicas a 
definir no Guide des Écoles. As diferentes tradições encontrariam no manual 
dos Irmãos das Escolas Cristãs um ponto de encontro, de unidade.

Mais uma vez é o Irmão Avit quem traz este precioso testemunho: “Ao 
deixar 1’Hermitage, levando esta deliberação a meus caros Irmãos de Saint- 
Paul-3-Châteaux, lembro-me que o prezado Irmão João Batista fez questão de 
me dizer: [...] creio que será do interesse dos Irmãos unidos embasar a Regra 
Geral — como também o modo de governo, seja moral, seja material, específico 
de cada Província - sobre o que praticam os Irmãos das Escolas Cristãs, nossos 
chefes e modelos na profissão do ensino primário, etc’’.72

De que maneira foi assumida essa tradição educativa dos Irmãos das 
Escolas Cristãs e que tipo de contribuições e elaboração realizaram os 
Irmãozinhos de Maria? Isso já é outro tema, meticulosamente estudado na 
investigação dedicada à identificação das fontes literárias do Guide des 
Écoles™

72 Annales de lTnstitut, 2, pp. 316-317, [23-24],
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O EDUCADOR MARISTA NA OCEANIA 
de 1836 a 1870

Ir. Edward Clisby

Introdução

Para começar, devo fazer algumas observações a respeito de certos 
termos que uso nesta intervenção. Prefiro falar do educador marista e não da 
educação marista na Oceania, durante os anos de 1836-870. Com efeito, até 
esta última data, a participação dos Irmãos Maristas no domínio da educação 
na Oceania dependia das iniciativas de seus superiores religiosos e 
eclesiásticos, portanto dos Padres da Sociedade de Maria e dos Vigários 
Apostólicos. Mas a participação dos Irmãos no domínio da educação era 
secundária, em relação a seus outros empregos nas missões. Só depois de 
1871, começou a Congregação a trabalhar com certa independência, 
relativamente a essa questão no Pacífico

Quando usamos o termo “marista” para os nossos educadores, usamo- 
lo, naturalmente, no sentido de “Irmãos Maristas das Escolas”. Ora, no que 
diz respeito aos primeiros Irmãos missionários, o termo “marista” refere-se à 
maneira como os formaram o P Champagnat e os primeiros Irmãos. E esse o 
sentido que se deve dar ao termo “marista”, reconhecendo ao mesmo tempo 
que vivendo e trabalhando com os Padres, estes também exerceram sobre eles 
uma influência nesse domínio. Não existia, na época, diferença significativa 
nas práticas educativas, pelo menos na maneira de dar o catecismo, entre os 
Padres e os Irmãos. Como se diz no primeiro "Guia das Escolas para uso dos 
Pequenos Irmãos de Maria”, em 1853, uma das principais finalidades 
propostas, ao se redigir essa obra era a uniformidade no ensino {Guia, pág. 
150). Nas Missões, os problemas de pessoal e de comunicação punham 
obstáculo, havia vários anos, à emergência de uma política educativa uniforme 
para um vicariato, sem falar de toda a região missionária confiada aos 
Maristas. Cada um dos missionários só podia servir-se do método de 
catecismo e de ensino que tinha aprendido antes de sair da Europa.

Como educadores estão assim os Irmãos missionários, certamente, na 
linha do P Champagnat e dos Pequenos Irmãos de Maria. [Alguns Irmãos 
coadjutores da Sociedade eram também ocupados como catequistas e até 
como professores, por exemplo na Nova Caledônia, mas a maioria dos Irmãos 
assim ocupados eram Pequenos Irmãos de Maria.]
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Ao estudarmos a participação de nossos primeiros Irmãos missionários 
no domínio da educação na Oceania, vamos extrair os exemplos 
principalmente da missões da Nova Zelândia, de Futuna, de Samoa, da Nova 
Caledônia e da Austrália. Informações úteis de Tonga, Fiji e das Ilhas Salomão 
são raras. Penso, no entanto, que esses exemplos são bastante representativos.

O meu objetivo é estudar como os Irmãos missionários dessa primeira 
vaga para o Pacífico assimilaram os princípios do pensamento e da prática do 
Fundador e dos primeiros Irmãos e como eles tentaram aplicá-los em diversos 
níveis no contexto das missões da Oceania. Depois serão estudadas, se 
possível, no domínio da educação, as relações existentes entre os Irmãos das 
duas épocas antes e após 1870.

Como fonte de informações, temos à disposição um conjunto 
considerável das diversas correspondências desses Irmãos. Em nossos 
arquivos, mais de 90 cartas foram reproduzidas no Tomo: Cartas da Oceania 
n. 0, 1836-1894 (em abreviatura LO). Delas podem ser lidos extratos na obra 
do Ir. Joseph Ronzon, 1997 (FMO). O Ir. Ronzon também publicou o 
conjunto das Cartas do Ir. Maria Nizier Delorme, em 1997 (LMN). Há muitas 
outras nos arquivos dos Padres Maristas (APM).

Desde 1993, trato de traduzir para o inglês e de fazer pesquisas sobre 
essas cartas, 60 das quais já estão apresentadas numa série; “Cartas da Oceania", 
da época de 1836 a 1846. As cartas seguintes, de 1847 a 1870 (também cerca 
de 60) estão traduzidas, mas ainda não foram suficientemente estudadas. Há 
umas que foram sem dúvida escritas por Padres missionários e que seriam 
também muito úteis para essa finalidade. Mas as cartas de que dispomos 
fornecem bastantes informações sobre a experiência e a prática dos Irmãos 
como catequistas e professores nas diversas ilhas da Oceania. Há, com efeito, 
algumas que falam quase inteiramente dessas atividades, incluindo as que 
tratam de assuntos educativos.

I - Formação dos Educadores Maristas

Estudamos um grupo de 31 Irmãos enviados pelo Padre Champagnat e 
o Irmão Francisco como contribuição dos Irmãos de Maria à missão da 
Sociedade de Maria na Oceania. Cerca da metade desses homens entraram no 
Instituto antes da morte do Fundador, em 1840. Dele receberam a formação 
religiosa, pedagógica e profissional pelas instruções do Fundador e dos 
Superiores durante o noviciado, pelos conselhos do P. Champagnat, por 
ocasião das visitas aos estabelecimentos, pelos estudos complementares em 
l’Hermitage, para alguns, pelos cursos de reciclagem realizados em 
l’Hermitage após os retiros, e pelas conferências que o Padre Champagnat 
começava a organizar para os Irmãos, durante os últimos meses de sua vida. 
Alguns puderam aproveitar, sem dúvida, do ensino e da experiência dos 
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diretores mais experimentados, durante os primeiros anos de comunidade. 
Nesse caso, é de crer que estudamos notas incorporando as instruções do 
Fundador e também as reflexões dos Irmãos sobre essas instruções. Parece- 
me que temos em nossa documentação dois ótimos exemplos destas últimas, 
as duas cartas do Ir. Pedro Maria Pérenon, de dezembro de 1840 e fevereiro 
de 1841 (LO 71, LO 23). O mais velho dos Irmãos que partiram para as 
missões em 1840, Pedro Maria, tivera já seis anos de experiência como 
professor e diretor. Como diz o Ir. Ronzon, as reflexões pedagógicas que ele 
comunica ao P. Matricon e ao Ir. Francisco são prova de que os anos passados 
em contato com meninos marcaram-no verdadeiramente (FMO pág. 77). 
Quando volta à França, em 1846, para recuperar a saúde, suas idéias sobre a 
educação vão achar aplicação na sua ação junto aos órfãos e alunos nos 
diversos estabelecimentos de que foi encarregado até 1868.1

1 É muito provável que alguns dos “caderninhos” que o Ir. Cláudio Maria Bertrand 
levou a Nova Zelândia contivessem também semelhantes notas (LO 27, cf. FMO, p. 48).

Consegui encontrar as comunidades prováveis a que pertenceram, além 
de 1’Hermitage, 10 dos primeiros 16 missionários que partiram, entre 1836 e 
1841, para a Oceania, e 4 dos 5 Irmãos que partiram como últimos, entre 
1857 e 1859. [Mas não tenho referências pertinentes acerca dos 10 outros que 
partiram entre 1845 e 1849. Não creio, porém, que haja muita diferença.] 
Temos, portanto, um grupo considerável de Irmãos que têm muito bom 
conhecimento do pensamento e da prática educativa de Marcelino recebidos 
essencialmente de viva voz. O mesmo se diria dos Irmãos que partiram nos 
anos de 1845 a 1849. Somente os 5 que partiram entre 1857 e 1859 teriam 
sido familiares do pensamento do Fundador expresso no “Guia das Escolas”-, 
mas mesmo estes últimos entraram no Instituto muito antes do aparecimento 
da obra.

Alguns dos Irmãos receberam certamente, durante a travessia, um 
complemento de instrução da parte dos Padres relativamente à catequese. O 
Ir. Maria Nizier, por exemplo, relata na sua memória de 1869 que o P. Chanel 
dava de vez em quando catequese aos Irmãos do seu grupo (Cl. Rozier em São 
Pedro Chanel, segundo os que o conheceram, 1991, pág. 225). Fora disso, os 
Irmãos receberam pouca assistência sobre o assunto, por parte dos Padres. 
Nesses lugares, onde puderam aproveitar para realizar os estudos, serviram-se 
dos livros que tinham trazido da França ou que tinham mandado vir. O Ir. 
Florentino Francon cita 8 livros numa carta de outubro de 1840 (LO 18). 
Foram enviados para a Baía das Ilhas, e ele pede que Ihos mandem de lá, para 
Akaroa, onde se encontrava. (Segundo outra carta, não responderam a esse 
pedido.)

Em suas cartas, a partir de 1844, o Ir. Maria Nizier pede regularmente 
livros, tanto espirituais como didáticos. Em 1844, pede um Catecismo de 
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Collot, um da diocese de Lião ou de Belley, um resumo da Bíblia Sagrada, de 
Royaumont, o resumo da História Sagrada por perguntas e respostas, um 
exemplar da Regra (LMN, pág. 52); em 1846, “L’Homme Religieux”, um 
tratado de Aritmética; uma cacografia e a chave de correção (LMN pág. 64); 
em 1850, “todos os livros que os Irmãos de 1’Hermitage mandaram imprimir: 
cânticos, gramáticas, exercícios ortográficos, ditados, etc.” (LMN pág. 76). 
Deve ter esperado anos antes de os receber.

Em alguns casos, parece que os Irmãos tinham desanimado nos estudos 
desse gênero, sem licença e somente ao domingo; é o que o Ir. Cláudio Maria 
experimentou com os Padres Servant e Petit, em Hokianga, em 1841 (LO 27). 
Pedro Maria faz exceção à regra, pois demorou tanto tempo nos estudos, na 
Baía das Ilhas, que o P. Colin lhe pedira de se preparar para o sacerdócio (cf. 
LO21).

II - O ensino catequético

A prática apostólica nos primeiros anos da missão era das mais 
fundamentais. Os Padres e os Irmãos empregaram-se no ensino da religião, 
logo que aprenderam a língua. Entretanto os Irmãos tinham, antes de tudo, o 
encargo de estabelecer materialmente a missão e de se ocuparem com afazeres 
temporais. O modo de exercer a catequese assemelha-se ao que encontramos 
nos primeiros dias do Instituto. O Ir. Lourenço é, sem duvida, o modelo do 
catequista missionário. “Dentre todas essas funções, escreve o Ir. Elias Régis, 
em 1842 (LO 31), é a de catequista que passa em primeiro lugar, isto é, se eu 
souber que há um doente numa tribo, abandono tudo para ir vê-lo, instruí-lo e 
batizá-lo, se estiver em perigo de morte. Faço a oração para os naturais mais 
próximos, de manhã e à noite, mas quando posso ir às tribos mais afastadas, 
sinto muitas consolações, pois tenho assim ocasião de os instruir nas verdades da 
nossa santa religião. ”

No tempo em que esteve na Procuradoria da Baía das Ilhas, o Ir. Emery 
Roudet podia às vezes acompanhar os Padres nas tribos. “Como estou 
contente agora de andar no meio deles. Lá, eu lhes ensino a fazer o sinal-da-cruz, 
a cantar, a ler, faço as orações e canto durante a missa, quando a dizem.” (LO 
43)

Enquanto esteve na Procuradoria da Baía das Ilhas, o Ir. Emery Roudet 
podia, às vezes, acompanhar os Padres nas tribos. “Sinto-me contente por 
estar assim no meio deles. Lá ensino-lhes a fazer o sinal da cruz, a cantar, a ler, 
faço as orações e canto durante a missa, quando é dita. "(LO 43)

De tarde, após a catequese, discute-se Religião, até uma hora avançada 
da noite. Há também discussões prolongadas durante os percursos dos 
missionários. Elas podem tornar-se bastante animadas, se o missionário violou 
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um tabu, sabendo-o ou não. Numa visita a Ahipar, na extremidade norte da 
missão de Hokianga, em maio de 1843, Cláudio Maria resolvera dar uma lição 
aos maoris queimando madeira que consideram como “tapu” ou sagrada, 
para lhes mostrar que era em tudo como a outra. Foi só após longa discussão 
que os Maristas conseguiram, como diz o Irmão, mostrar as razões disso à 
gente da tribo. (LO 41 e FMO pág. 51)

Em Futuna, encarregaram Maria Nizier de preparar gente de toda 
idade para a primeira comunhão. No dia de Pentecostes de 1845, 
promoveram na ilha uma grande solenidade para a celebração desse grande 
acontecimento. “Na semana do retiro dos meninos escolhidos para a Primeira 
Comunhão, um certo número de idosos e de jovens prepararam-se também para 
esse grande ato e acompanharam os exercícios do retiro. Eiquei encarregado de 
instruí-los e de interrogá-los.” (LMN 51).

Em Samoa, o Ir. Charise Gras era quase o único dos Irmãos que levou 
muito tempo a dar catequese. O lugar onde trabalhava nos anos de 1850, com 
cerca de 200 neófitos, ficava bastante longe do porto. O padre ficava por 
vezes ausente para arranjar provisões e visitar seus confrades. “Durante as 
ausências do P. Verne, relata o Irmão nas suas memórias, eu tinha ocasião de 
batizar, de instruir os fiéis, os neófitos e os protestantes, aos domingos e nas 
festas. Esteve doente um ano, durante a Quaresma, e ficou reduzido a só poder 
celebrar missa e a confessar. Ainda dei as instruções, mesmo na Semana Santa e 
no dia de Páscoa. O meu auditório não era sábio nem malevolente, e eu fazia o 
melhor possível em língua samoana. Os numerosos protestantes nada acharam 
para contradizer.” (citado por Ir. Avit, em Anales l.a edição, Tomo 3, págs. 
100-101.)

O P. Champagnat teria, sem dúvida, achado bom o seu modo de atrair 
ouvintes para a catequese. “Eu devia dar catequese numa aldeia afastada e não 
podendo reunir senão uns raros ouvintes, veio-me a idéia de tocar flauta. 
Acorreram em multidão, ficaram maravilhados, e tive desde então numerosos 
ouvintes.” (id. pág. 101)

O debate do Irmão Elias Régis

Na Nova Zelândia, onde as missões protestantes estavam já bem sólidas, 
havia uma encarniçada concorrência a respeito das conversões. Os maoris 
faziam muito caso da eloquência e da arte de discutir. Gostavam sobretudo das 
discussões sobre a religião entre os padres católicos e os ministros protestantes. 
O debate não era senão uma maneira particular de dar a catequese, e poder-se- 
ia ganhar ou perder conversões no final da discussão. Numa carta muito longa 
aos Irmãos de 1’Hermitage, em junho de 1846, o Ir. Elias Régis conta um 
debate em que se defrontou, em Opotiki, com o ministro anglicano, Rev. J. 
Wilson. Um dos seus catequistas católicos convida-o a responder a várias 
falsidades postas por Wilson, a respeito da Eucaristia e do Papa. O Irmão 
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tinha alguma apreensão ao encontrar um tal adversário, mas depois de ter 
efetuado umas ligeiras pesquisas, pensou que com a ajuda do Senhor podia 
defender a Igreja Católica de suas calúnias. No escrito (LO 62) ou no resumo 
dado pelo Ir. Ronzon (FMO, pág. 26-27) vemos claramente que o Ir. Elias 
Régis aparece como o bom exemplo do catequista, claramente esboçado nas 
páginas 73-75 no “Guide des Ecoles". Prepara bem seus argumentos, 
recomenda a Deus o sucesso da sua intervenção, faz uma apresentação clara, 
tira suas provas e seus exemplos da Sagrada Escritura, da história, da razão, 
serve-se de demonstrações práticas e concita os seus ouvintes (mesmo os 
protestantes). Ele tem a última palavra e, no fim, dá graças a Deus e à 
Santíssima Virgem. Levou uma vitória insigne, porque Wilson era versado na 
polêmica. A partir daquele dia, este último cessou de proferir calúnias contra a 
Igreja, e até um certo número de indígenas se converteu.

O Irmão descreve a primeira parte do encontro: "... depois de nos 
termos saudado um ao outro, perguntei-lhe se o que ele tinha dito, segundo o 
relato dos naturais, era verdadeiro: a saber, que nós adorávamos pão, e que os 
Papas eram homens maus. Começou logo por desculpar-se, acusando o natural 
de se ter enganado. Dizia que era antes da consagração que só havia pão, que 
depois havia o corpo de N. Senhor. Mas como o nosso indígena, chamado 
Prancisco, que o tinha escutado em pessoa, o acusava de mentiroso, vendo-se 
apanhado, procurou outros rodeios, dizendo, por exemplo, se era o mesmo corpo 
que trouxera Maria, se havia seus ossos e suas veias e como é que ele podia estar 
em vários lugares ao mesmo tempo. Respondí-lhe: Ignoras tu que Jesus Cristo é 
Deus? e que Deus é todo-poderoso? Jesus Cristo, que ressuscitou Lázaro, que 
estava enterrado havia quatro dias, ele que restituiu a vista aos cegos, o ouvido 
aos surdos, ele que, sem estar corporalmente presente, por sua única palavra 
também curou doentes, ele que mudou a água em vinho, ele que multiplicou os 
5 pães e os 2 peixes, enfim ele que fez tantos milagres, por acaso não existiría 
mais o seu poder? Não. Nada de tantos rodeios e de pesquisa curiosa, vamos às 
provas. Tomei então a bíblia latina, expliquei-lhe em maori a passagem da 
presença real: isto é meu corpo, isto é meu sangue; pedi-lhe também a dele, 
traduzida em maori, que ele me deu, procurei a passagem da presença real que se 
achava perfeitamente de acordo com a nossa nesse ponto, li e reli para ele o que 
os indígenas entendiam. Ele dizia que na Eucaristia não havia senão a 
semelhança de N. Senhor, em maori “toua ahuatanga”; ele disse também que era 
uma parábola, como N. Senhor disse,”eu sou a verdadeira vinha”, em maori 
“kupu Wakarité”. Então eu procurava em S .João, cap. 6, v. 16... (o Irmão cita 
em latim o texto de S. João) ... Isso era claro para que ele o evitasse 
artificiosamente. Fus-me então a gritar com todas as forças, dirigindo a palavra 
aos indígenas protestantes que estavam presentes: é preciso que sejais muito 
bestas para escutar um homem tão falso, que está em contradição com o livro 
dele. O livro diz uma coisa e ele diz outra...”. O Irmão continua no mesmo tom 
durante algumas linhas... - “Wilson, convencido, aceitou esse artigo. Fi-lo pois 
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cair com o próprio livro. Quanto à outra palavra que tinha dito, que os Papas 
eram homens maus, desculpou-se dizendo que não tinha dito que todos os Papas 
eram maus, mas que houve alguns que foram maus.”

III - As Escolas

Nas missões, a escola primária não existia senão em razão da catequese. 
A primeira coisa era ensinar aos naturais a ler e a escrever na língua deles. 
Conforme os nossos arquivos, o primeiro Irmão que lecionou na Nova 
Zelândia foi o Ir. Miguel Colombon. [A bem dizer, Miguel já não fazia parte 
da Sociedade nessa data, tendo sido mandado embora por Dom Pompalier, 
em julho; assinou a carta de 2 de novembro com o nome leigo, Antônio 
Colombon. Mas os Padres e os Irmãos chamam-no de Ir. Miguel, quando 
voltou mais tarde à missão, mas não à Sociedade.] (cf. FMO, pág. 21)

Nos últimos meses de 1840, Miguel residia entre os maoris, em Matauri 
Bay (uma parte da missão de Whangaroa) onde, aos domingos, cuidava das 
necessidades religiosas dos católicos: “Vários dentre eles teriam voltado ao 
missionário (protestante) após alguns meses, se eu não tivesse estado com eles 
aos domingos. Depois da oração, vêm todos ter comigo e passamos juntos o resto 
do dia lendo o livrinho e fazendo algarismos... Querido Padre Epal, queira ter a 
bondade de enviar duas ardósias para os indígenas escreverem e algum 
livrinho... (LO 19; cf. FMO 19))

Os “livrinhos” eram exemplares do primeiro catecismo e do livro de 
orações em maori, composto naquele mesmo ano por Pompallier.

Antes, em 1840, Cláudio Maria tivera ocasião de ensinar as primeiras 
noções de francês ao jovem chefe maori Etaca, um de seus companheiros de 
viagem da corveta ‘DAube”. E tinha por sua vez a possibilidade de aprender a 
língua falada nas ilhas da Nova Zelândia (LO 12 e 15). Mas durante a travessia 
teve uma decepção: “Por muito tempo, fiquei encarregado de sua educação. Mas 
o P Pezant mo levou; um pequeno sacrifício para oferecer ao Deus, pois eu estava 
hem radiante de lhe ensinar o á-bê-cê...etc. (LO 15 FMO pág. 44).

Durante o ano de 1844, teve a consolação dê instruir indígenas, 
permanecendo na casa da Procuradoria na Baía das Ilhas (LO 52 ). Ele tinha 
substituído o Ir. Elias Régis na sua função de mestre-escola para os maoris, 
após a partida deste último para Whakatane. Dava aula na parte da manhã, 
deixando livres os estudantes para trabalharem depois do meio-dia nas suas 
famílias ou nas plantações da missão, como era costume em toda parte no 
Pacífico.

Mas se era possível conduzir uma escola bastante regular na 
Procuradoria, pelo menos até o começo de 1845, porque ali havia vários 
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missionários na residência, a coisa era diferente nas escolas das missões. Elas 
só podiam andar com dificuldade, por causa do trabalho confiado ao 
pequeno grupo de missionários para uma área muito extensa. Essa falta era 
compensada em certa medida, nos anos de 1850, pelo número crescente dos 
catequistas indígenas.

Visto que essas aulas ficavam habitualmente abertas às pessoas de todas 
as idades, os missionários ter-se-iam servido do método do ensino mútuo, 
animando os alunos já adiantados a ajudarem os mais novos e os menos 
instruídos. Em todo o caso, é assim nas escolas indígenas dos protestantes. 
Como a maior parte dos povos da Polinésia, os maoris eram alunos 
inteligentes. Emery faz esta observação, em 1843: “Eles têm também uma 
memória de admirar; aprendem tudo o que querem; em pouco tempo aprendem 
a ler, a escrever, o catecismo, os cânticos; gostam muito do canto; ficam tão bem 
no acorde que não se ouve uma nota acima da outra; é bonito quando são uma 
centena a cantar; gostam sobretudo de um cântico à Santíssima Virgem; cantam- 
no por toda parte”. (LO 42; FMO, págs. 68-69)

Com o tempo, como se pode imaginar, a educação não aparece mais 
como algo de novo, e os jovens já não se sentem tão atraídos pelo ensino. 
Maria Nizier escreve, em 1859: “Parece-me ter-vos dito numa outra carta que os 
habitantes de Futuna, em geral, são muito indiferentes para se deixarem instruir. 
Essa indiferença levada um pouco longe demais obrigou os Padres, agora que a 
religião estende as raízes na ilha, a não admitir à primeira comunhão os meninos 
que não saibam ler. Em consequência, o Padre Grézel, na sua paróquia, me 
encarregara de ensinar a ler aos que ele destinava para a primeira comunhão. 
Alguns não tardaram a saber ler um pouco correntemente; outros mais novos 
introduziram-se docemente na escola, e todos pareciam, contra a minha 
expectativa, tomar um pouco de gosto no aprendizagem (LMN, pág. 85).

Muito embora a leitura, a escrita e a Aritmética tivessem sido as 
matérias essenciais, acrescentavam-se outras de ensino e práticas, dependendo 
dos conhecimentos e dos talentos dos missionários. Essas matérias 
compreendiam todas as que se aprendiam nas escolas dos Irmãos da França 
(cf. Guide des Ecoles, pág. 172) e também outras. O programa de estudos das 
florescentes escolas maoris do Rio Wanganui e da Baía Hawkes nos anos de 
1950 compreendiam, sem contar a religião e as matérias essenciais, os 
rudimentos de inglês, o francês de conversação, o latim, a história, a 
geografia, a cosmogonia, a cozinha, a costura, a agricultura e o cantochão. Os 
Irmãos Elias Régis, Eulógio, Florentino e Basílio participaram em grande 
medida no sucesso dessas escolas, até os primeiros anos de 1860, quandcf a 
guerra e as circunstâncias do momento as destruíram.

Um problema muito freqüente para nossos professores missionários era 
a falta de equipamento pedagógico, mesmo o mais elementar. Em 1856, em 
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Samoa, Charise queixa-se que não tem nem ardósias, nem papel, nem 
quadros, nem bancos. “No ano passado eu nem sequer tinha um abecedário. 
Fui obrigado a fabricar um para mim com caneta. Se quisesse obrigá-los um 
pouco, nada tendo para os animar, esses meninos não viriam, pois estão 
acostumados à liberdade desenfreada.” (19 de dezembro de 1856 APM)

Numa carta do mês de agosto de 1857, o coirmão dele, Ir. Luciano 
Manhaudier, escreve: “Se eu estivesse na França para partir, ainda compraria 
certo número de imagens representando os principais traços, mistérios e 
personagens da Sagrada Escritura... etc, e grandes gravuras, mas das mais 
comuns com figuras de animais, tantas quantas pudesse encontrar. Os naturais, 
que nunca viram outra coisa que sua terrinha perdida no mar, ficam muito 
curiosos." (l.° de agosto del857 AFM). Eram sobretudo os manuais que 
faltavam. “Um dos Padres, escreve Maria Nizier ao Ir. Francisco em 1859, 
pediu-me que emprestasse a gramática para as Irmãs; três devem servir-se delas. 
Será, parece-me, um pouco difícil de a reclamar, se elas precisarem.” (LMN, pág. 
85)

Na mesma carta diz: “(O P. Grézel) rogou-me muitas vezes de vos pedir 
de me enviar pelo menos dois exemplares de todos os livros que pedi: A Vida do 
Rev. Padre Champagnat, a Coleção de cânticos com notas, a “chave" dos 
exercícios ortográficos... etc. Por último ... disse-me ele: - Dizei ao bom Ir. 
Francisco que, se não mos puder dar, vos diga quantas missas quer, e eu as direi 
em troca.” (idem)

As escolas para os alunos europeus eram de gênero mais convencional. 
O professor era habitualmente um leigo bastante instruído. Visto que na 
Nova Zelândia a instrução era dada em inglês, não se pensaria talvez de 
encontrar Irmãos nessas escolas. Pedro Maria, no entanto, estava encarregado 
de vigiar durante seis horas por dia os meninos ingleses que vinham à aula na 
Procuradoria. Ensinava-lhes, se bem que, como ele diz, os meninos 
conhecessem a língua melhor que ele. (LO 33). O P. Petitjean era grato a 
Florentino por sua ajuda na escola européia, anexa à missão de Auckland (17 
de dezembro de 1844 APM). Mais tarde, em Nelson, Cláudio Maria era 
vigilante dos internos no colégio Garin. Foi ele que ensinou os primeiros 
elementos de francês e de latim ao futuro arcebispo Redwood que deu boa 
acolhida aos Irmãos ao chegarem a Wellington, em 1876, para lá abrirem a 
primeira escola (FMO, pág. 55).

Na sua introdução ao “Guide des Ecoles”, em 2 de julho de 1853, o Ir. 
Francisco sublinha o papel do P. Champagnat ao introduzir o canto no 
programa de instrução primária na França, pelo menos nas escola do campo. 
(Guide, pág. 3) Sua finalidade era não só formar cantores para as paróquias, 
mas também “atrair e apegar os meninos à escola pelo prazer que lhes traz o 
canto”.
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Nos países da Oceania, os missionários achavam que o canto atraía 
muito os indígenas, ardentes apreciadores de música, e que era um meio 
infalível de ganhar auditores e “de os instruir agradavelmente nas verdades da 
Religião”. Mas os missionários não podiam todos ensiná-la. Contudo um 
deles, Ir. Maria Nizier, que era capaz, dá uma explicação clara do seu método, 
numa carta ao P. Colin, em 1846: “O encargo de ensinar aos neófitos as árias e 
os cânticos novos tem-me sido por vezes confiado; mas os alunos de canto dos 
dois sexos dão-me durante essa aula a consolação de ver que me ficam submissos 
e silenciosos; se por descuido lhes acontece descuidarem-se nesse último ponto, 
uma olhadela é de ordinário suficiente para fazer calar os palradores ... Há 
emulação entre eles, os cantores não querem ceder o passo às cantoras e 
reciprocamente, estas por seu turno não querem ficar atrás; apesar disso tudo, há 
cânticos em que se é obrigado a insistir pelo menos duas semanas, dando-lhes 
uma aula todos os dias (cerca de uma hora cada vez) para conseguir que cantem 
bastante bem na igreja, pela primeira vez.

Para lhes ensinar, começo por ler várias vezes a mesma estrofe em voz alta, 
depois cantar sozinho, em seguida fazer-me acompanhar daqueles ou daquelas 
que têm mais aptidão, finalmente cantam todos juntos. Há de todas as idades, 
dos 7 aos 30 anos, que assistem a essa aula. Também fui encarregado, em parte 
de formar acólitos para as duas paróquias”. (LMN, pág. 57)

A escola do Irmão Germano

O Irmão Germano Boudoy foi o único, entre os primeiros Irmãos 
Maristas missionários, a irem à Oceania para abrir uma escola. Essa escola 
fora estabelecida em Port-de-France (Numéia), na Nova Caledônia, pelo 
governador para a educação dos filhos dos chefes de tribo. Germano chegou 
em dezembro de 1858 e esperava a nomeação oficial como mestre-escola, pelo 
governador, que se achava no momento em Taiti. Como era um geômetra 
bastante hábil, os Padres pediram-lhe para determinar a posição das terras 
concedidas à Missão. Isso deu-lhe ocasião de dar a volta da Grande Terra e de 
algumas ilhas. A longa carta que escreveu aos Irmãos Francisco e Luís Maria, 
em 23 de julho de 1859, dá-nos uma relação muito interessante de sua viagem, 
como também uma exposição sumária da situação das missões, cinco anos 
após a ocupação francesa (LO 80; Tomo II das circulares, págs. 524-539).

Ao terminar a carta, o Irmão acaba a narração da abertura de sua 
escola: “A nossa chegada a Port de France encontramos o Sr. Governador 
retornado de Taiti havia alguns dias. O P. Frémont, capelão, já lhe tinha falado 
da abertura de uma escola, ou antes de um Irmão professor, pois a escola era 
mantida por um sargento que nada mais desejava senão ver-se livre dela. Sua 
Excelência adotou sem dificuldade a proposta do P. Frémont; acrescentou que a 
alimentação me seria fornecida todos os dias pelo governo, e que um salário 
anual de 1.800 F. me seria abonado a partir do dia 1° de junho de 1839. Esse 
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salário, que na França parecería quase fabuloso para um Irmão, é considerado na 
Caledônia como mínimo, por causa da carência de todas as coisas; um simples 
operário, que sabe apenas cavar a terra, tem o mesmo pagamento.

Dois dias após minba chegada a Port de France, em 3 de junho, entrei nas 
minhas funções de professor. A minha classe compõe-se de 17 alunos, 6 dos 
quais são franceses, 2 ingleses e 9 caledônios. Embora sejam de diversos países, 
compreendem todos um pouco de francês e aprendem todos a língua francesa; eu 
ficaria bem atrapalhado para lhes ensinar outra, pois sei apenas algumas palavras 
que descasco horrivelmente; são prisioneiros de guerra que foram tirados das 
tribos revoltadas, há 2 anos. Não poderieis acreditar a alegria que sinto ao ouvir 
palavras francesas saírem da boca dessas carinhas tostadas e bronzeadas; em 
breve estarei em condições suficientes de os instruir para que possam ser 
admitidos à graça do batismo.

Moro e vivo com o Padre Frémont e dou aula na primeira casa da câmara; 
como se pode pensar, a arquitetura não é das mais bem cuidadas; é uma simples 
casa de palha; mas andam-me a construir qualquer coisa de melhor, e dentro de 
alguns dias poderei reunir os meus alunos dentro de uma nova sala de escola...". 
(CGS, II, pág. 538)

Infelizmente não temos mais nenhuma das suas outras cartas e temos 
que recorrer à correspondência dos Padres Maristas, em particular à do 
superior, o P. Rougeyron, para seguir a sorte do Irmão e da sua escola.2 No 
começo tem-se com certeza boa esperança. No seu relatório de 1859, 
Rougeyron anuncia que o Ir. Germano leciona para 17 alunos e que mais 
tarde reunirá os soldados à noite para instruí-los e formá-los no canto da 
igreja. Pede que o procurador das missões se preocupe em obter alguns 
outros Irmãos bem instruídos como o Ir. Germano, para os colocar em Canala 
e na Baía do Sul, onde começam a surgir cidades.5 Nem os Padres, nem o Ir. 
Germano pensam ter de esperar muito tempo para acolher outro Irmão.

2 Cartas do P. Rougeyron ao P. Poupinel APM ONC 18 (R)
3 E. DELBOS. A Igreja Católica na Nova Caledônia (1993) pp. 123-124.

Mas já no fim do ano, havia indicações de que o caso não andava. O 
Irmão não tinha podido atrair ninguém, e os seus alunos eram ainda pouco 
numerosos. Com efeito, não havia nenhum aumento perceptível entre 1859 e 
o final de 1860. E havia também certa hostilidade contra a missão, e um 
começo de intolerância “naquele buraquinho” em Port-de France (R. 8 de 
maio de 1859), de que dava prova o novo governador, o almirante Guillain, 
muito anticlerical, desde a sua chegada, em 1861.

A situação não tinha mudado muito em junho de 1860. Gerindo os 
assuntos comerciais, Germano prestava grandes serviços à Missão, mas 
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aborrecia-se, não tendo bastante ocupação na escola. Já tinha expressado o 
desejo de estar no meio dos indígenas na missão da Concepção (R. 15 de 
junho de 1860). Rougeyron continua: “Convir-nos-ia perfeitamente bem, mas é 
preciso um substituto para ele em Port-de-France. Veja se é possível mandar-nos 
um. Há um muito capaz e que deseja vir. E um chamado Maria Rodolfo. 
Germano escreve que esse ficaria bem em Port-de-France”.

Acabava-se o ano de 1860 e ainda o de 1861, e nada anunciava a vinda 
de um coirmão. Na sua carta de l.° de fevereiro de 1862, Rougeyron anuncia 
que o pobre Irmão já não sabe para que lado se virar. Adverte que ninguém se 
surpreenda se o Irmão deixar a Missão, já que ela não quer dar satisfação aos 
seus pedidos bem fundados. Em 6 de setembro, escreve ao Padre Rocher na 
Procuradoria de Sydney: “Tomo da caneta para vos comunicar a licença que dou 
ao Irmão Germano para ir passar uns meses na Procuradoria... Des gostoso de 
Port-de-France e sentindo a piedade enfraquecer cada dia mais, pensou que uma 
curta estada na vossa piedosa casa lhe faria toda a espécie de bem. A opinião dele 
foi também a minha” (6 de setembro de 1862).

Não sabemos quanto tempo Germano passou em Sydney; em todo o 
caso, voltou para a França antes de agosto del863 (R. 18 de agosto de 1863. E 
aí que o perdemos de vista.

Quanto à sua escola, um dos Padres deu-lhe a continuidade. O 
Governador Guillain queria agora uma escola de intérpretes e de aprendizes 
para os indígenas. No final de 1863, havia uns quarenta alunos, na maioria 
recrutados sob pressão do governador. Mas com a imposição de uma 
contenção de despesas na colônia, em 1866, a escola foi fechada. (Delbos, 
pág. 147)

Assim terminou o que tinha parecido um projeto cheio de promessas. A 
sorte da escola de Port-de-France teria sido diferente, se tivessem enviado a 
Germano o apoio que esperava? Parece pouco provável, se se leva em conta a 
situação da Nova Caledônia naquela época. Mas a chegada de um ou dois 
outros Irmãos teria podido levar ao estabelecimento de uma escola viável fora 
da capital e teria podido contribuir para a salvaguarda da vocação do Ir. 
Germano. Não creio, pois, que devamos atribuir o fracasso desse projeto e a 
defecção do Irmão aos Padres, como faz o Ir. Avit noutros casos (cf. Annales l.a 
edição, Tomo 2, pág. 217). Nesse caso, seriam os superiores do Instituto que 
não teriam tomado todas as disposições necessárias para o sucesso da empresa.

IV - A Educação Técnica

Em resposta às necessidades da Missão, os Irmãos sentiram-se na 
obrigação de entrar nos setores da educação que não lhes eram familiares na 
França. Ainda que pareça que os Padres não estivessem de acordo com os 
Irmãos quanto ao ensino primário tradicional nessa época, por outro lado 
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todos tinham consciência da necessidade de formar os jovens oceânicos no 
que se refere às profissões. Em Wallis, já em 1843, os Irmãos José Xavier Luzy 
e Maria Agostinho Drevet estavam formando jovens para os trabalhos de 
pedreiro e para a profissão de carpinteiro (Carta de José Xavier, 5 de junho 
1844 APM).

Depois da instalação de um serviço de imprensa, o Ir. Pascásio Saint- 
Martin ajudava a formar rapazes nessa arte, em 1847. Naquele mesmo ano, na 
esperança de formar Irmãos indígenas para atender às necessidades temporais 
da Missão, Dom Bataillon estabeleceu um colégio em Futuna. Ele escreveu ao 
P. Colin pedindo Irmãos europeus instruídos para formar jovens indígenas 
nas principais artes e profissões (Carta do 14 de outubro de 1847 APM). Na 
espera, em 1848, ele colocou José Xavier no colégio de Futuna.

Na Nova Zelândia, Dom Viard abriu um colégio em Auckland, em 
1849. No mês de março seguinte ele comunicou ao Governador Grey seu 
projeto referente a quatro ou cinco Irmãos franceses que deviam formar os 
alunos maoris nas artes e profissões (Carta do 28 de março de 1850 APM). 
Mas os Irmãos interessados, entre eles certamente Elias Régis e Florentino, 
não permaneceram muito tempo nesse trabalho. Eles tiveram de dirigir-se 
com Viard e os outros Maristas para a nova diocese de Port-Nicholson 
(Wellington), no fim de abril de 1850.

As empresas de educação de Bataillon em Wallis e Futuna não 
correspondiam à expectativa do bispo, que decidiu enviar seus estudantes a 
Sydney para aí formá-los. Em 1853, ele fez uma tentativa junto ao Ir. 
Francisco, a respeito dos Irmãos. Pediu-lhe três: um alfaiate, um sapateiro e 
um trabalhador em artes gráficas, a fim de praticar sua profissão na 
Procuradoria, formando os jovens oceânicos que lhes eram enviados nessa 
intenção (LO 73). Depois de um tempo bastante longo, os Irmãos Emery 
Roudet e Augule Chiroussel chegaram a Sydney. O primeiro era alfaiate que 
tinha aprendido também a profissão de trabalhador em artes gráficas na Nova 
Zelândia; o segundo era sapateiro. Pouco depois da chegada, em 1859, foram- 
lhes dados aprendizes: um de Futuna, outro das ilhas Clarence (Tokelau). O 
Ir. Augule continuou sua profissão até a morte, em Villa Maria, em 1907. 
Emery, sentindo depressa "que seu fardo era pesado demais” (LO 81 carta 
reproduzida integralmente em FMO, p.lll), consegue deslocamentos, 
primeiramente para o novo colégio de Bataillon, em Clydesdale, em seguida 
para a missão de Fiji. Nas cartas de José Xavier, que estava em Villa-Maria 
desde 1851, encontramos os nomes de alguns jovens insulares que 
trabalhavam na Procuradoria com os Irmãos.

A mesma coisa acontecia na Nova Caledônia. Em 1862, o Ir. Bertrand 
Besselles estava no estabelecimento de Saint-Louis onde era encarregado da 
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fabricação dos carrinhos de mão, dos veículos e dos barcos da Missão. Ele 
tinha um ou dois aprendizes. Outros Irmãos aí tinham também suas 
profissões e seus aprendizes.4

4 Bernardo Brou. Lugares históricos da Concepção, Saint-Louis Yahoue, n. 32 (1982).

V - Formadores de seus sucessores

Ir. José Xavier e 1’Hermitage de Futuna.
Como vimos acima, Dom Bataillon fundou um colégio em Futuna para 

formar Irmãos Maristas entre seus neófitos para os estabelecimentos de seu 
vicariato. Ele tinha fundado um também em Wallis destinado à formação dos 
catequistas e, em seguida, dos padres. O de Futuna chamava-se Notre-Dame 
de l’Hermitage e era conduzido pelo P. Izidoro Grézel que tinha sido 
ordenado há pouco. Em 1848, havia doze alunos ou “juvenistas”, conforme a 
expressão de uma geração mais recente de Irmãos. O Ir. José Xavier aí residia 
quase desde o começo. Suas cartas nos dão uma exposição sumária sobre os 
progressos do estabelecimento até o fim de 1850.

No mês de maio de 1848, ele escreve ao P. Colin: “Esperando (o retorno 
de Dom Bataillon), vou ocupar-me um pouco em formar as crianças de 
1’Hermitage na cultura, na profissão de carpinteiro, na marcenaria e na cozinha. 
Essas crianças todas têm boa coragem, e lamento apenas não poder dar-lhes uma 
vez ou outra alguma recompensa para animá-las ainda mais, como, por exemplo, 
um pouco de chita da índia ou de pano patente, ou ainda horas romanas 
[ofíciolem latim; algumas sabem até ler o francês” (Anais das Missões, p. 387).

No mês de novembro seguinte, Pascásio, dirigindo-se para Fiji, fez-lhe 
uma visita. Ele tinha trabalhado com Maria Agostinho no Colégio de Lano e 
faz comparações interessantes entre os dois estabelecimentos: “O 
estabelecimento de Lano contava um ano de existência na minha partida, e já 5 
crianças encontravam-se substituídas por outras. Isso causa alarme ao P. Mériais, 
pois ele teme que nesta casa se esteja sempre a recomeçar a formação de novos 
alunos. Ele espera impacientemente uma ajuda, mas eu não sei se algum de 
nossos Irmãos seria acolhido nessa qualidade pelo Bispo, que parece querer 
fechar os Irmãos no círculo dos empregados.. .Os Irmãos são pouco considerados, 
não mais do que empregados, de comum acordo entre os Padres... Isso produz 
uma pequena rivalidade que destrói realmente a amenidade das relações. Isso 
nota-se no colégio, onde apenas P. Mériais é obedecid; os Irmãos não recebem 
apoio. Os nativos não têm grande idéia do respeito que lhes devem, e convenha, 
meu caro Irmão, que isso deve prejudicar o progresso do estabelecimento. Assim 
que o P. Mériais se ausenta, tudo cai na desordem e na confusão.
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"O colégio de Kolopelu, em Futuna, é completamente diferente. O P. 
Grézel e o Ir. Joseph, ainda que pouco de acordo em Wallis, vêem-se agora 
agindo num grande concerto de idéias e de vistas. O Irmão possui toda a 
confiança que lhe deve ser outorgada. Dessa forma, os alunos que lá estão andam 
às mil maravilhas e suas disposições parecem-me infinitamente melhores que as 
do colégio de Lano... Na minha passagem, o Bispo insistia sobre esse assunto (de 
números), e o Ir. José foi encarregado imediatamente da escola primária dos 
iniciantes...’' (ao Ir. Francisco, 20 de dezembro de 1848. APM).

E muito provavelmente dos anos 1848, 1849 que se deve datar uma 
carta nos nossos arquivos que traz a descrição falsa: “Carta de um neoze
landês ao R. Ir. Francisco” (LO 70). Essa carta foi escrita certamente por um 
jovem wallisiano que era sem dúvida um dos juvenistas de l’Hermitage em 
Kolopelu.

Em maio de 1850, José Xavier escreve: "Continuo em Futuna no novo 
estabelecimento, que vai sempre hem e cresce cada vez mais. Sua Grandeza 
enviou o Rev. P. Mateus com o Caro Ir. Agostinho e oito crianças de Wallis que 
aumentaram nossa pequena comunidade até 25. Todos iam bem em nossa 
montanha, isto é, em Notre Dame de THermitage. Nossa pequena tropa querida 
de boas crianças acaba ainda de aumentar de 6 pequenos caledônios”G Colin, 5 
de maio de 1850, APM). .

Em setembro, em sua última carta de Futuna, o futuro parece ainda 
cheio de promessas: “As crianças de l’Hermitage bem desejam ter chaves para 
pequena mala que eu lhes fiz. Se se pudesse acrescentar uma 12a ou duas, isso 
lhes causaria grande prazer. A tropinha de l’Hermitage vai bastante bem. São 
cerca de trinta.

Desde a chegada do caro Irmão Agostinho levantamos uma casa de pedra 
que tem 50 pés de comprimento por 18 de largura e 12 de altura. E uma grande 
obra para tão pouca gente. Quatro ou cinco nativos nos ajudam continuamente. 
Os outros, depois da aula, são obrigados a trabalhar nas plantações” (a Colin, 20 
de setembro de 1850 AFM).

José Xavier foi obrigado a dirigir-se a Sydney no fim desse ano para 
continuar o tratamento médico contra a elefantíase e não mais voltou às ilhas. 
Alguns anos mais tarde os dois colégios caminhavam para o fechamento. 
Donde provinha essa infeliz mudança imprevista? Segundo Bataillon, os usos 
e costumes da localidade exerciam demasiada influência sobre os jovens.5 
Sem dúvida, há verdade nessa afirmação. Mas é preciso também considerar 
elementos mencionados pelo Ir. Pascásio em sua carta de 1848. O P. Mateus 
tinha substituído o P. Grézel em l’Hermitage e parece que ele havia feito 
mudanças radicais, se podemos dar crédito a uma observação feita por José 

5 JOHN Hosie, Challenge The Marists in Colonial Australia, 1987, p. 108.
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numa carta de Sydney, 1851 (AFM). Mateus era um desses Padres que 
concediam pouca confiança aos Irmãos. Aliás, Bataillon não era homem de 
esperar os resultados com paciência. Quando encontrou uma ocasião 
favorável para a missão de Fiji, naquele ano, nomeou Mateus e Agostinho, 
deixando um padre menos experiente, Lourenço Dezest, para dirigir sozinho 
o estabelecimento de 1’Hermitage. Vários dos alunos mais habilidosos os 
acompanharam como catequistas. A falta de uma política coerente foi uma 
das causas do insucesso do estabelecimento. Antes de partir para a Europa, 
em 1856, Bataillon propunha já fundar um, em subsituição, em Sydney.

O novo colégio, estabelecido em 1859 em Clydesdale, perto de Sydney, 
destinava-se a formar catequistas, Irmãos, mas sobretudo Padres. Desde o 
início, ele foi organizado essencialmente como seminário, porque o Bispo 
desejava muito um clero indígena, para ficar livre de sua dependência dos 
Maristas. Era por isso também que ele preferia os Irmãos indígenas. Mas cedo 
tornou-se evidente que nem a localização, nem o tipo desse estabelecimento 
convinham aos jovens oceânicos. Os Maristas propuseram uma fundação mais 
adaptada para a formação dos Irmãos, mas Bataillon recusou qualquer outra 
opção. O colégio manteve-se durante doze anos, de 1859 à 1871, mas nenhum 
dos estudantes chegou ao sacerdócio. Alguns emitiram o voto de obediência 
por dois anos,6 mas não está relatado na história que alunos desse 
estabelecimento tenham continuado a ser Irmãos Maristas retornando às 
ilhas. Os Ir. Emery e Charise foram colocados durante algum tempo em 
Clydesdale; sabemos, entretanto, que o Ir. Gennade foi encarregado durante 
esses anos dos postulantes ou noviços europeus na casa dos Irmãos 
Coadjutores em Villa Maria.7 Se o Ir. Francisco e os Irmãos da França se 
achassem desapontados na sua esperança de ver chegar a l’Hermitage um 
jovem Irmão da Oceania 8 a culpa não era dos Irmãos missionários.

6 Hosie, op. cit., p. 177.
7 Hosie, op. cit., p. 146.
8 Circular de 26 de junho de 1849, CSG 2, p. 420.

Em 1865, um dos Padres de Clydesdale, P. João Batista Rolland, foi 
designado para a missão de Nova Zelândia. Era a época das guerras agrárias 
entre os maoris e os colonos. Os Maristas dessa missão não tinham em vista 
procurar vocações de Irmãos entre os maoris. Rolland pensava que havia 
candidatos de grande esperança entre os soldados britânicos, sobretudo entre 
os irlandeses. No fim do estado de guerra em 1868, ele empreendeu fundar 
um estabelecimento monástico em Koru no Taranaki para formar Irmãos 
Coadjutores dos quais alguns ajudariam na educação de um pequeno número 
de pensionistas. O Ir. Elias Régis veio de Wanganui em sua ajuda, não 
somente como construtor e cultivador, mas ainda como formador. Segundo 
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Rolland, esse Irmão era considerado “como o homem providencial, o homem 
verdadeiramente indispensável para esse empreendimento. Ele fazia-se ajudar 
em seus trabalhos por alguns jovens que ele aplicava-se ao mesmo tempo em 
formar à piedade e aos exercícios da vida religiosa. Ele lhes fazia observar, tanto 
quanto possível, todos os pontos de sua regra" (carta em A. M. 3, p. 206).

Havia uns doze aspirantes em Koru, entre 1869 e 1874. Mas a morte do 
Ir. Elias, em abril de 1872, e a de Dom Viard, algum tempo depois, deram um 
golpe mortal ao projeto que não era aliás apoiado pelos outros Maristas. Esses 
o consideravam como uma obra simplesmente diocesana que terminou por 
volta do fim de 1874. Um dos últimos “Irmãos" a partir em 1874, Patrick 
Murphy, entrou mais tarde, em 1887, no noviciado dos Irmãos Maristas em 
Sydney, mas só ficou lá alguns meses.9

9 Diário do Ir. Edwin Farrell M BA Auckland.

VI —A situação em 1870 e a Questão da Continuidade.

Em resumo, encontramos Irmãos Maristas trabalhando no domínio da 
educação em diversos níveis nas missões maristas da Oceania, entre 1836 e 
1870, dando o catecismo, no ensino primário, formando aprendizes, no 
ensino técnico, ensinando nos colégios. Eles participaram na formação dos 
catequistas e dos aspirantes à vida religiosa dos Irmãos. Nós os encontramos, 
entretanto, trabalhando individualmente e ocupando-se dessas funções e 
também realizando outras tarefas. Com exceção de Germano, na Nova 
Caledônia, e talvez de Abraão em Samoa, ninguém entre eles ocupou-se desse 
emprego durante uma parte muito importante de sua estada nas missões.

Poderemos melhor entender isso se considerarmos a contribuição dos 
Irmãos no domínio da educação nas missões maristas em 1870.

Na Nova Zelândia, a afluência dos imigrantes e as guerras iam desviar o 
interesse da Missão para os maoris. Nenhum Padre ou Irmão trabalhava em 
tempo integral entre eles. Ainda que uma escola tivesse sido estabelecida em 
1867 em Napier para as moças maoris, não havia nenhuma para os rapazes 
naquela época. Dois Irmãos tomavam parte bastante ativa na educação, Elias 
Régis, em Koru, e Cláudio Maria, em Nélson, onde desempenhava as funções 
de vigilante no colégio. Naquela época, os Superiores do Instituto receberam 
pedidos da parte dos Padres Maristas para fundar escolas européias em 
Napier e em Wellington.

Não havia mais Irmãos Maristas nem em Wallis, nem em Futuna, já que 
o último, Ir. Maria Nizier, foi substituído a partir de 1863.

Em Samoa, havia uma escola para catequistas em Saleufi, perto de Apia, 
que tinha sido estabelecida por volta de 1859, onde o Ir. Abraão Marquet 
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trabalhava há alguns anos. Em 1866, Dom Bataillon pediu Irmãos para dirigi- 
la, prometendo que Abraão poderia juntar-se a seus novos coirmãos na sua 
chegada.10 Mas esse Irmão estava morto desde 24 de maio de 1870, quando os 
Irmãos Ulberto e Landry chegaram a Apia, no mês de abril de 1871.

10 Carta do Ir. Luís Maria, 18 de dezembro de 1867. CSG Tomo 3, p. 566.
11 Carta do P. Villard, 10 de junho de 1870 A. M. 3, pp. 11-12.
12 Cf, por exemplo, a Circ. do Rev. Ir. Teofânio, de 24-05-1894, CSG, VIII, p. 416.

Um dos três Irmãos Maristas que trabalhavam na Nova Caledônia 
ensinava um pouco. No posto de Ouagap, o Ir. Teresa Mateus tinha uns 
cinqüenta jovens que trabalhavam para o estabelecimento e aos quais 
lecionava.11

O novo governador pedia também Irmãos para reabrir a escola de Port- 
de-France.

Os Irmãos da Procuradoria de Sydney estavam relacionados com os 
jovens oceânicos que os ajudavam em Villa Maria ou que estudavam em 
Clydesdale. Em 1870, não havia mais aprendizes na Procuradoria, e a maior 
parte dos estudantes tinham já retornado a suas ilhas, quando fechou o 
colégio. Por outro lado, em Saint-Genis-Laval estava-se a ponto de responder 
favoravelmente aos reiterados pedidos dos Padres Maristas na Austrália para 
fundar escolas européias.

Com a chegada dos Irmãos educadores nesses países, pode-se constatar 
em geral que havia muito pouca continuidade no trabalho realizado por seus 
predecessores.

Os Irmãos que chegaram na Nova Zelândia, a partir de 1876, estavam 
destinados a escolas européias. Nessa época, Elias Régis tinha morrido em 
Koru. O Ir. Cláudio Maria juntou-se a seus coirmãos em Napier durante 
alguns anos e simplesmente para a administração da casa. Nenhum dos 
estabelecimentos fundados pelos Irmãos até o fim do século continuou a obra 
educativa dos pioneiros, ainda que os Padres da missão dos maoris tenham 
levado os Irmãos continuadas vezes a fundar escolas para os indígenas.12

Em Samoa, os Irmãos Ulberto e Landry foram encarregados da escola 
dos catequistas, no mês de maio de 1871. Com a chegada de um outro Irmão 
em 1873, eles abriram uma escola para os ingleses em Apia. Mas esses novos 
chegados tinham problemas de saúde e de moral. Antes mesmo de 1876, 
foram obrigados a abandonar a escola dos catequistas. Em 1877, a guerra 
estourou entre os samoanos, e isso foi um motivo suplementar para o retorno 
de Irmãos a Sydney. Não se viu de novo os Irmãos em Samoa até 1888.
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Em Sydney, na chegada dos Irmãos educadores em 1872, a maior parte 
dos Irmãos missionários em Villa Maria estava aposentada. Maria Nizier 
passou alguns meses daquele ano no novo estabelecimento como cozinheiro, 
mas, afora disso, havia pouco contato entre os dois grupos.

E somente na Nova Caledônia que encontramos uma continuidade 
importante no domínio da educação entre Irmãos de antes e de depois de 
1870. Os Irmãos educadores, que chegaram em 1873, refundaram, pode-se 
dizer, a escola dirigida pelo Ir. Germano em Port de France, de 1859 a 1862, 
mas sem os alunos indígenas. Além disso os três Irmãos trabalhando nessa 
época com os Padres: Bertrand, Aristide e Teresa expressaram o desejo de 
reunir-se a seus coirmãos. Somente os dois últimos puderam fazê-lo. Os 
Irmãos da segunda vaga acharam os mais idosos muito úteis para ocupar-se da 
vigilância dos alunos e das aulas primárias, depois de terem sido encarregados 
há pouco das escolas da missão. O Provincial da Oceania, Ir. John, tinha uma 
excelente opinião de Teresa, que sempre descrevia como “o verdadeiro filho 
do Instituto”. Já em 1880, ele o propôs para o voto de estabilidade.”

Esse Irmão foi por muito tempo do Conselho dos Irmãos da Nova 
Caledônia. Mas se aí não havia nenhuma falta de continuidade, havia, por esse 
mesmo motivo um problema. Os Padres, com efeito, consideravam que os 
Irmãos novamente enviados aos estabelecimentos da missão deviam estar a 
seu encargo e à sua disposição como os antigos. Essa maneira de se comportar 
ocasionou muita dissensão entre os Padres e os Irmãos até o fim do século.

Ir. Edward Clisby.

O Ir. John ao Rev. Ir. Superior Geral, 2 de janeiro de 1884 (AFM)
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Anexo

O ESTATUTO DOS IRMÃOS MARISTAS 
MISSIONÁRIOS

Quando se fala dos primeiros Irmãos nas Missões Maristas, surge uma 
questão concernente sobretudo aos Irmãos que trabalhavam na Nova Zelândia, 
porque trata-se de saber se eram Irmãozinhos de Maria ou então Coadjutores 
da Sociedade de Maria. Depois de 1839, quando os dois grupos foram 
separados na França, ambos enviaram homens à Oceania, mas de qualquer 
grupo que fossem, todos trabalharam com os Padres como coadjutores. Assim, 
os Irmãos missionários conhecidos como Irmãozinhos de Maria e como tais 
aparecendo nos anais dos Irmãos Maristas, figuram igualmente nos anais dos 
Padres Maristas como coadjutores da Sociedade. A atitude geral dos Padres era 
de considerar que, pelo fato mesmo de esses Irmãos partirem em missão, 
tornavam-se coadjutores.14 A questão é muito mais complicada porque, de volta 
à França, alguns desses Irmãos Ensinantes parece que terminaram a vida nas 
casas da Sociedade de Maria, como Irmãos leigos, em vez de voltar às casas de 
sua congregação.15 Até o presente, portanto, nessa situação não ainda 
completamente esclarecida, a prática tem sido considerar os casos individuais 
como tais, aceitando o direito de cada congregação reivindicar esses homens 
sobre o plano de sua profissão ou de seu serviço.16

14 J. COSTE, SM. Conferências sobre a História da Sociedade de Maria (Padres Maristas) 
1786-1854, Roma, 1965, p. 190

15 Ibid.
1^ M. O’MEEGHAN, SM. Introdução à História Marista. Greenmeadows, 1964, p. 66.
I7 Cartas de Regra: relatório pessoal que os Padres e Irmãos deviam obrigatoriamente 

escrever ao Superior Geral.

A questão de saber como esses Irmãos se consideravam a si mesmos 
quando partiam em missão, e como os considerava a Sociedade de Maria que 
os enviava, foi abordada alhures (Irmãos catequistas nas Missões). O que aqui 
nos ocupa é o aspecto jurídico e seu estatuto, que não foi alhures estudado em 
pormenores. Até 1852 não houve problemas, porque os Irmãos, como os 
Padres, estavam sob a autoridade do P. Colin, Superior Geral, sendo que o Ir. 
Francisco só tinha o título de Diretor Geral. Assim o número de cartas 
exigidas pela Regra17 que os Missionários maristas escreveram ao P. Colin 
durante o período de 1836 a 1852 é maior que o número de cartas escritas ao 
Ir. Francisco no mesmo período. Sobre o terreno da missão, certamente, seus 
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superiores efetivos eram os responsáveis da missão: o Provincial nomeado 
pela Sociedade, e o Vigário Apostólico.

Mas em 1852 o P. Colin informou os Irmãos reunidos para o II Capítulo 
Geral, em l’Hermitage, que não era mais possível que o Superior Geral dos 
Padres fosse ao mesmo tempo Superior Geral dos Irmãos, até pelo papel 
limitado que desempenhava desde 1854.18 O Irmão Francisco tornou-se então 
Superior Geral dos Irmãos Maristas, de título e efetivamente (pelo menos a 
partir de 1854). Embora essas novas disposições nada mudassem para os 
Irmãos da França, tiveram importantes conseqüências para os da Oceania, 
porque algumas foram aplicadas rapidamente. Constata-se isso muito 
claramente numa carta que o Ir. Maria Nizier escrevia de Futuna ao Ir. 
Francisco, em 1855, onde se pergunta se a separação formal dos dois ramos 
da Sociedade, os Padres e os Irmãos, significava que os Irmãos missionários 
não estavam mais unidos aos seus coirmãos da França.19

18 Coste, p. 194
Carta de 23-05-1855. Cf. Joseph Ronzon, Jean Marie Delorme. Ir. Maria Nizier. 

Lião, 1995, p. 136.
20 Carta de 04-04-1856. Cartas do Ir. Francisco, T. 2, pp. 273-4.
21 Carta de 17-01-1859. Hosie, p. 120.
22 Carta de 15-11-1862. CSG 3, pp. 523-6.
25 Carta do Ir. Luís Maria ao P. Poupinel, 20-12-1867, CSG, 3, pp. 567-571.

Em sua resposta, o Ir. Francisco informava que o Capítulo Geral havia 
discutido essa pergunta numa das sessões e afirmava que os Irmãos da 
Oceania faziam ainda parte da Sociedade dos Irmãos.20 Era intenção do Ir. 
Francisco fazer da comunicação com os Irmãos do Pacífico uma de suas 
responsabilidades regulares. Ademais, quando o P. Favre, sucessor do P. Colin 
como Superior Geral dos Padres, enviou o P. Poupinel no Pacífico como 
Visitador Geral das Missões Maristas em 1857, o Ir. Francisco escrevia ao P. 
Poupinel para pedir-lhe que se ocupasse também dos problemas de seus 
Irmãos missionários, e lhe deu até uma lista de nomes.21 Apoiando-se nessa 
delegação, Poupinel escreveu relatórios regulares sobre esses Irmãos até o fim 
de seu mandato, em 1870.

O Ir. Luís Maria sucedeu ao Ir. Francisco como Superior Geral, em 
1860. Deu mais um passo em frente, encarregando dos missionários um dos 
Assistentes, o Ir. Pascal, responsável pela Província de l’Hermitage. Com 
efeito, na medida em que os Irmãos estavam envolvidos, os estabelecimentos 
onde trabalhavam foram incorporados à Província de l’Hermitage, e o Ir. 
Pascal tornou-se seu Assistente.22 Quando esse morreu prematuramente em 
1867, o Ir. Filogônio, Assistente da Província de Aubenas, foi nomeado para 
substituí-lo e se ocupar das relações da Congregação com os Irmãos da 
Oceania; responsabilizou-se em prever o pessoal para as missões.23 Finalmente, 
quando as escolas foram reabertas no Cabo da Boa Esperança, na Austrália, 
Samoa e Nova Caledônia, a Administração Geral nomeou dentre os Irmãos 
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um Provincial para as Missões da Oceania, responsável por todos os Irmãos do 
setor, tanto dos que trabalham nas escolas como também dos outros.

Quando os Irmãos começaram a chegar com o objetivo principal de 
assegurar o ensino a partir de 1870, alguns de seus coirmãos missionários 
pediram para pertencer às comunidades que se formavam, e outros não. Alguns 
foram aceitos nas suas comunidades, e outros não. Alguns dos que haviam 
entrado nessas comunidades retornaram depois de um tempo às casas dos 
Padres. A idade, a saúde, os hábitos, o sentimento de ser obstáculo, levando em 
conta os recursos já fracos nas novas fundações, a necessidade contínua de lhes 
achar novas inserções - tudo isso deve ser levado em conta quanto às suas 
respostas às mudanças. Por exemplo, 13 chegaram em Nova Zelândia entre 
1838 e a metade de 1842. Dos dois que ainda estavam lá quando os Irmãos 
Ensinantes chegaram em 1876, apenas um pediu para se unir a eles, passou 
alguns anos em comunidade, depois voltou para sua antiga residência, ao passo 
que o outro permaneceu onde estava. De qualquer maneira, era o Provincial da 
Óceania que, de acordo com o Bispo local ou o Vigário Apostólico e o Visitador 
ou Superior local Marista, tinha a última palavra.

Resumindo: até 1852, período em que os dois ramos reconheciam o 
mesmo Superior Geral, a questão da jurisdição não foi levantada. Depois de 
1852, ela surgiu porque os dois tipos de Irmãos em missão, embora fizessem o 
mesmo gênero de trabalho, dependiam agora de dois Superiores Gerais. A 
jurisdição reivindicada geralmente pelos Irmãos Maristas no Capítulo Geral 
desse ano, não foi questionada pelos Padres, e até foi sublinhada de maneira 
particular pelo Visitador Geral das Missões Maristas nos suas relações com os 
Irmãos que trabalhavam nessas missões. O Ir. Luís Maria é até mais explícito: 
“Nós vos consideraremos sempre como sendo dos nossos, embora vos tenhais 
doado a uma das missões longínquas a que deveis devotar-vos e consagrar-vos 
inteiramente. É exatamente por esse devotamento e esses sacrifícios que 
contribuireis mais do que todos os outros para o bem de nossa obra comum” 24

24 Carta de 15-11-1862, CSG, 3, p. 325.

Mas se a situação era aceita e clara no nível mais alto duas 
congregações, isso não era tão evidente no nível local onde, antes de 1870, as 
coisas estavam como sempre estiveram; após 1870, os respectivos Irmãos 
respondiam de maneira muito diferente às situações novas criadas pela 
chegada de seus coirmãos das escolas. Com a morte dos missionários 
chegados no começo e a chegada de novas gerações que não conheceram, na 
Congregação, outro apostolado senão o das escolas, a primeira geração foi 
rapidamente esquecida, seus sucessores ignoravam até seu estatuto. 
Esperamos que este estudo tenha esclarecido a situação.

Traduziram: Irmãos Antônio de Oliveira Pereira e José Machado Dantas.
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A FINALIDADE DOS IRMÃOS, CONFORME 
DUAS INSTRUÇÕES CONTIDAS NOS 

MANUSCRITOS DOS IRMÃOS FRANCISCO E 
JOÃO BATISTA.

André LANFREY, a 28 de novembro de 1997.

Essas duas instruções revelam pontos comuns tão evidentes que 
certamente elas têm uma fonte comum, porém suas numerosas variantes 
mostram também que tal fonte foi interpretada e modificada. A questão, 
portanto, é: Quem é o autor desses textos? Foi o Ir. Francisco que copiou do 
Ir. João Batista, ou vice-versa? Ou, mais provavelmente, esses dois Irmãos 
teriam copiado uma instrução do P. Champagnat, modificando-a depois? 
Para ajudar o leitor a julgar, apresentamos os dois textos em questão, depois 
um trabalho crítico que permite esclarecê-los.

l.° CADERNO DE INSTRUÇÕES DO IR. FRANCISCO, p. 415...

[415 bis] Finalidade dos Irmãos.
Vigia sobre ti mesmo e sobre a instrução dos outros; persevera nesses 

exercícios; porque, agindo desse modo, salvarás a ti mesmo e salvarás aqueles 
que te escutam (Timóteo, cf. iTm 4,16.)

I . Trabalhar em nossa santificação e na das crianças, eis a finalidade do 
Instituto, a finalidade de nossa vocação. A salvação de um Irmão está ligada 
àquela das crianças que lhe são confiadas. Elas devem precedê-lo ou suceder- 
lhe no céu. Porque os que estão encarregados de outros não podem salvar-se 
sozinhos. Sua salvação será acompanhada pela salvação de um grande 
número. Com efeito, a vocação dos Irmãos é um apostolado. A porção mais 
preciosa da Igreja lhes é confiada. Partilham com o sacerdote o ministério da 
Palavra.

- Os Irmãos devem lançar a primeira semente, e o padre, cultivá-la. Os 
Irmãos fazem as vezes dos pais das crianças. As escolas dos Irmãos são asilos 
que Deus preparou às crianças, para preservá-las da corrupção do mundo. 
São o remédio que a Providência preparou para curar ou impedir o mal 
realizado pela impiedade.
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- A maioria dos pais é incapaz de dar aos filhos a instrução cristã; ou 
porque estão muito ocupados, ou, sobretudo, porque descrentes ou pouco 
religiosos. Deus suscitou Irmãos para substituí-los. [416] Os inimigos da 
religião querem se apossar da juventude para inculcar-lhe seus princípios 
perniciosos, para desmoralizá-fa e perdê-la, subtraindo-lhe o precioso dom da 
fé e a inocência dos costumes. Mas Deus, sempre rico em misericórdia, deu à 
sua Igreja muitas Ordens Religiosas cuja finalidade é de opor-se a esses 
desígnios pérfidos e perversos.

- Estamos num século em que o homem tem sede de ciência. A 
instrução se difunde até nos menores povoados. Os maus, inspirados pelo 
anjo das trevas, servem-se dela para inocular, no espírito e no coração das 
crianças, os mais perversos e perniciosos princípios, o veneno mais sutil. E 
preciso que as crianças aprendam tudo, se habilitem em todas as ciências, 
exceto na da religião. As Escolas dos Irmãos são criadas para opor um dique a 
essa torrente de perniciosas doutrinas. São instituídas para fazer conhecer 
Jesus e sua religião. São estabelecidas para regenerar nossa pátria, para 
impedir que a fé se extinga entre nós.

- A vocação dos Irmãos, portanto, é sublime. A finalidade que eles se 
propõem é de tal importância que se pode afirmar que de seu cumprimento 
depende a salvação de grande número de almas, a conservação da fé e dos 
bons costumes, da felicidade espiritual e temporal da geração presente e das 
que lhe seguirão.

I I. Os Irmãos, para mais fácil e perfeitamente atingir sua finalidade 
devem dar a seus alunos, com a instrução religiosa [417], a instrução profana, 
isto é, devem formar não apenas bons cristãos, mas ainda bons cidadãos, 
fazendo com que as crianças adquiram todos os conhecimentos que lhes 
possam ser necessários mais tarde. Mas que se lembrem bem que as ciências 
humanas não são a finalidade de sua vocação; elas são apenas um meio de 
alcançá-la.

- É para atrair e conquistar as crianças que os Irmãos consentem em 
lhes inculcar as ciências profanas. Só são professores para ser apóstolos. Um 
Irmão que se contentasse de ensinar a seus alunos os conhecimentos profanos 
não preenchería absolutamente a finalidade de sua vocação. Degradar-se-ia, 
aviltar-se-ia. Em lugar de ser um apóstolo e embaixador de Jesus Cristo para 
suas queridas crianças, só seria um vil mestre de escola; em lugar de ser o anjo 
tutelar da juventude que lhe é confiada, só seria um vil mercenário; em lugar 
de ser o doutor, o propagador da verdade, só seria um propagandista da 
vaidade e da mentira; em lugar de ser ajuda e cooperador da Igreja, só seria o 
cooperador dos inimigos de Jesus Cristo e da Igreja.

- Esse Irmão se tornaria indigno de sua vocação, opor-se-ia aos 
desígnios que Deus teve ao suscitar a Congregação de que faz parte e ao 
chamá-lo à vida religiosa. Ofendería Deus; seria infiel à vocação; profanaria a 

86



A FINALIDADE DOS IRMÃOS

graça de seu estado e os talentos que recebeu, ao empregá-los somente na 
propagação das ciências profanas.

- Esse Irmão afligiría seu Fundador, de quem se mostraria indigno 
discípulo e de quem destruiría a obra; escandalizaria seus Irmãos, tornando-se 
uma pedra de tropeço para eles [418] e paralisando-lhes o zelo. Frustraria as 
esperanças dos benfeitores de sua Escola ou das autoridades que o chamaram 
e depositam nele confiança.

- Tornar-se-ia indigno da estima e confiança dos pais.
- E se tornaria pérfido e traidor, cruel e homicida em relação aos seus 

alunos; pérfido e traidor, abusando da autoridade e da ascendência que tem 
sobre eles para fazer-lhe amar a vaidade e sorver o veneno, porque a ciência 
sem o conhecimento de Jesus Cristo, sem a virtude, é um veneno; cruel e 
homicida, porque mataria as almas que é chamado a salvar.

I II. O pai e a mãe que recusassem a seus filhos a nutrição ou o vestuário 
seriam olhados como seres cruéis, bárbaros, duros, indignos da vida. O Irmão 
que se recusa ou que negligencia de partir a suas crianças o pão da palavra de 
Deus é bem mais culpável, porque deixa morrer a alma, que é muito mais 
excelente que o corpo. São Paulo diz que aquele que não cuida dos seus, e 
particularmente dos de sua casa, renunciou à fé, é pior que um infiel. Que 
pensar, pois, de um Irmão que negligencia suas crianças, que não as instrui, 
que não lhes corrige os vícios ou defeitos, que não exige que cumpram seus 
deveres religiosos, etc.? (cf. Godescard, Vida dos Santos, 7 de fevereiro, T. 2, p. 
76-80, Mártires do Japão).

- O patrão só quer empregado para ser servido por ele. O Irmão 
encarrega-se das crianças somente para formá-las à virtude, para torná-las 
melhores [419], para que conheçam seus deveres c aprendam a cumpri-los. Se 
você deixa perecer seu irmão, seu próximo, diz o Espírito Santo, Deus lhe 
pedirá conta de sua alma. Essa conta será terrível para um Irmão que, por seu 
estado, por seu dever, era obrigado a procurar a salvação daqueles que Deus, 
a Igreja, a sociedade e os pais de família lhe confiaram.

- Amar as crianças não é instruí-las, negligenciando torná-las santas; 
iniciá-las em todas as ciências humanas e deixá-las ignorantes das ciências da 
religião, do caminho da salvação, dos meios de corrigir os defeitos e de 
adquirir as virtudes cristãs. Isso não é amá-las nem sobre a terra nem na 
eternidade.

- Com efeito, apesar dos progressos das Luzes e da ciência, do 
movimento dos espíritos e do desejo de penetrar os segredos da natureza, 
apesar de todos os esforços feitos em difundir a instrução entre os povos, não 
cai dos olhos dos pobres uma lágrima a menos; não escapam de sua boca 
queixas menos vivas; não estão mais abrigados das misérias e desgraças. As 
invenções, as descobertas, as máquinas mais engenhosas, a estrada de ferro, o 
potência do vapor, os prodígios da indústria, os segredos da ciência, nada 
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podem para a felicidade do homem. Nada disso pode melhorá-lo ou torná-lo 
mais feliz.

- Pelo contrário, está provado, demonstrado pelos livros estatísticos dos 
hospitais e das prisões da Europa, que as calamidades, as alienações mentais, 
os suicídios e os outros crimes aumentam com a instrução e o pretendido 
progresso das Luzes. Isso resulta das pesquisas conscienciosas feitas sobre a 
criminalidade (Pensamentos de Humbert, cap. 97 e ss.) nas suas [420] relações 
com a instrução:

l .° que à medida que a instrução se difundiu, de ano para ano, o 
número dos crimes e delitos cresceu em proporção análoga;

2 .° que no número dos crimes, a classe dos acusados que sabiam ler e 
escrever é um quinto a mais do que a classe dos analfabetos; e que a classe dos 
acusados que receberam elevada instrução entra com dois terços a mais, 
guardadas todas as proporções entre as cifras respectivas da população de 
cada uma das classes;

3 .° que o grau de perversidade no crime e a chance de escapar das 
perseguições da justiça e da punição das leis são proporcionais ao grau de 
instrução;

4 .° que os departamentos onde a instrução é mais difundida são os que 
apresentam mais crimes; isto é, a moralidade aí se encontra em grau inverso 
da instrução;

5 .° que as recaídas são mais freqüentes entre os acusados que receberam 
instrução do que entre os que não sabem ler nem escrever (Relatório para o 
Ministro). Assim, quanto menos um país é religioso, tanto mais nele se 
cometem crimes, se for mais instruído

I V. Está, pois, bem provado que a ciência não traz a felicidade nem ao 
homem nem à sociedade, e que um Irmão que se dedicasse apenas a instruir 
os alunos, longe de lhes fazer o bem, prejudicá-los-ia.

Um Irmão só deve servir-se da ciência como os Missionários célebres 
que levaram as luzes da fé à China, que instruíam o povo e lhe ensinava as 
Matemáticas, a Astronomia, etc. somente para pregar Jesus Cristo.

- O P Rieu, jesuíta, foi nisso modelo admirável. Atraiu a estima dos 
sábios desse império fazendo-lhes [421] demonstrações astronômicas; 
traçava-lhes mapas geográficos, etc.; depois, das ciências da Terra passava 
jeitosamente às do Céu. Os mandarins, animados pelo amor das Matemáticas, 
vinham em multidão para escutá-lo. Em toda a parte querem tê-lo; rodeiam- 
no; escutam-no com respeito quando fala de Deus e com admiração quando 
sonda os abismos da ciência humana. Um grande número pede o batismo. 
Durante 17 anos, o P. Rieu empenha-se desse jeito em ganhar as almas; e 
durante esses longos anos que teriam esgotado a paciência mais inalterável, 
esse bom Padre submeteu-se a todas as suas exigências. Tornou-se discreto e 
reservado, para chegar ao dia em que lhe seria permitido ser missionário. Esse 
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dia chegou sobre a China, e o P. Ricci recolheu na alegria o que semeara entre 
lágrimas. Pôde anunciar aos doutores e ao povo as verdades da salvação, e a 
multidão se converteu.

- Os instruídos desprovidos de piedade e de espírito interior, dizia o P. 
Balthazar Alvarez, são homens nulos, apesar de toda a sua ciência; e o orgulho 
que os domina faz que sejam flagelos para sua comunidade e para a Igreja. Se 
eu pudesse dispor de todos os Religiosos dessa espécie, enviá-los-ia à cozinha, 
em vez de nomeá-los professores e mestres.

- A ciência na boca de um louco é um dardo na mão de um bêbedo (cf. 
Pr 26, 9). Somos culpáveis, diz São Gregório, da morte de todas as pessoas 
que vemos perecer sem socorrê-las. Se assim é das pessoas de quem não 
somos encarregados, que não será então das que Deus nos confiou? Se, por 
ignorância, uma criança vem a perder-se, diz Santo Afonso de Ligório, Deus 
pedirá conta de sua alma àqueles que deviam instruí-la. Formar as crianças 
nas ciências e negligenciar sua alma, seria imitar um médico que, em lugar de 
remédios, só pensasse em dar belos vestuários ao seu doente.

Extrato do APOSTOLADO DE UM IRMÀO MARISTA (A.D.I.M.), 
manuscrito do Ir. João Batista.

Capítulo I: Da finalidade dos Irmãos.

1 . A finalidade dos Irmãos é a instrução e a educação cristã das crianças.

Cuidem da própria conduta e da instrução dos outros; apliquem-se 
constante e cuidadosamente a essas duas coisas, e dessa maneira se salvarão e 
salvarão os que os escutam (São Paulo a Timóteo: cf. iTm 4,16). Por 
conseguinte, trabalhar na instrução e santificação das crianças, eis a finalidade 
de nosso Instituto, eis o escopo de nossa vocação.

Neste século, a maioria dos pais não está em condições de dar a seus 
filhos a instrução e a educação religiosa, seja porque estão demasiadamente 
ocupados nas coisas da terra, seja porque não conhecem bastante a religião, 
seja, sobretudo, porque são na maioria irreligiosos e, por isso, indiferentes à 
salvação de seus filhos, de onde se segue que um número infinito de jovens 
ficaria na ignorância das verdades da fé cristã e estagnariam no vício, se Deus, 
na sua inefável misericórdia, não se compadecesse deles e não suscitasse 
mestres piedosos para cuidar deles e educá-los cristãmente.

Por que essas escolas particulares ou públicas sempre mais numerosas: 
escolas de crianças, de adolescentes, escolas de adultos, escolas matutinas, 
escolas vespertinas, escolas dominicais? Por que essas salas de asilo que se 
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abrem em toda a parte para o educação da primeira idade e até essas creches 
destinadas a recolher os recém-nascidos? Por que enfim todas essas diligências, 
todas essas precauções, todas essas instituições, desconhecidas até hoje - eterna 
honra da parte sã da sociedade, como também eterno opróbrio da outra? Será 
unicamente progresso, melhoramento, aperfeiçoamento, como gostamos de 
dizer? Não, é uma satisfação necessária dada a uma necessidade profunda de 
nossa época, é um remédio acusador do mal que nos aflige. Oh! não percebem 
que os papéis mudaram e se inverteram, que é na família que a sociedade 
deveria haurir sua força e que, pelo contrário, nesse caso, é a sociedade que vem 
suprir a família? Se a educação doméstica fosse o que deveria ser, será que 
alguma vez teríamos sonhado em substituir o sentimento materno pela adoção? 
Imaginaríamos, há um século, a criação de asilos para ensinar às criancinhas os 
elementos da religião, a fundação de creches para aleitá-las e cuidar delas? Não. 
Por quê? Porque então a família era cristã. Sem dúvida havia escolas para 
aperfeiçoar e completar a educação, mas a primeira das escolas era o lar 
paterno. Nesses serviços novos da assistência caridosa há mil motivos de louvar, 
de bendizer as almas generosas que conceberam e realizaram a idéia, mas há 
também para todo espírito observador uma espantosa revelação da triste 
decadência de nossos costumes (Cardeal Giraud, Instrução pastoral).

Estamos num tempo em que o homem tem sede de saber; a instrução se 
difunde até os menores povoados. Os filósofos e incrédulos, inspirados pelo 
espírito das trevas, servem-se dessa necessidade que inquieta os homens para 
inocular no coração das crianças seus princípios perniciosos; esforçam-se por 
se apoderar da juventude a fim de lhe inculcar sua funesta doutrina, para 
desmoralizá-la e perdê-la, roubando-lhe a fé e os costumes. Querem que as 
crianças aprendam tudo, que sejam iniciadas em todas as ciências, exceto na 
da religião. As escolas cristãs são criadas para paralisar esses esforços dos 
maus e para opor um dique à torrente devastadora de sua funesta doutrina, 
dando às crianças, com a instrução civil, uma forte e sólida instrução cristã.

A finalidade dos Irmãos, portanto, é antes de tudo fazer das crianças 
cristãos, isto é:

l.° instruí-las sobre as verdades da fé cristã, os mandamentos de Deus, as 
disposições necessárias para receber convenientemente os sacramentos, a 
necessidade e o método da oração;

2 .° conservar-lhes a inocência e fazer-lhes evitar o pecado, mantendo-as na 
escola a maior parte do dia e, por esse meio, fazendo-lhes evitar a 
preguiça, as más companhias e todas as ocasiões que teriam de se perder e 
ofender a Deus, se fossem entregues a si mesmas;

3 .° ormá-las à virtude, dando-lhes os meios de adquiri-la, desenvolvendo suas 
boas inclinações, inspirando-lhes o horror ao vício, destruindo-lhes os 
defeitos e corrigindo-lhes o caráter;
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4 .° fazer-lhes amar a religião, mostrando-lhes que somente ela é capaz de 
realizar a felicidade do homem e torná-lo feliz já nesta vida, formá-las, 
habituá-las e interessá-las desde a infância às suas práticas;

5 .° ensinar-lhes os deveres para com seus pais, os pastores da Igreja, o chefe 
do Estado, os magistrados e a sociedade, e de nada poupar para formar 
crianças submissas e respeitosas, bons cristãos e virtuosos cidadãos;

6 .° inspirar-lhes o amor ao trabalho, ensinar-lhes hábitos de ordem e limpeza, 
fazer-lhes amar sua condição, dar-lhes os meios de melhorá-la, torná-la 
feliz, honrada e de nela se santificarem.

2. O ensino primário é somente um meio para dar mais perfeitamente 
essa instrução cristã. Um Irmão que se limitasse a dar às crianças a instrução 
civil, não preenchería a finalidade de sua vocação.

Para atingir mais eficazmente essa finalidade, os Irmãos dão às crianças 
a instrução primária, mas essa parte de seu ensino é somente um meio para tê- 
las, para tê-las mais longamente, para segui-las mais de perto, para instruí-las 
mais solidamente na religião e, numa palavra, para conquistá-las mais 
facilmente para Deus e para formá-las mais perfeitamente na prática da 
virtude e de seus deveres de cristãos. Os Irmãos nunca esquecerão que o 
ensino das ciências profanas não é a finalidade de sua vocação, mas apenas 
um meio para atingi-la, de onde se segue:
l .° que um Irmão que se limitasse a ministrar a seus alunos a instrução civil 

não preenchería absolutamente a finalidade de sua vocação e se oporia ao 
desígnio que Deus teve ao chamá-lo à vida religiosa e ao fundar as escolas 
cristãs.

2 .° que ofendería a Deus e faltaria ao primeiro e mais importante de seus 
deveres de mestre. Com efeito, o santo Concilio de Latrão ordena aos 
mestres que formem as crianças à piedade e as instruam solidamente nas 
verdades da fé. Eis o teor desse decreto:
Sendo o homem inclinado ao mal desde sua juventude, é uma obra muito 
grande e importante habituar as crianças à virtude, desde a mais tenra idade. 
Eis por que ordenamos que os mestres de escola não se contentarão de 
ensinar às crianças os rudimentos das letras humanas, mas cuidarão também 
de lhes ensinar as verdades da religião, e assim lhes ensinem os 
mandamentos de Deus, os artigos de fé, os cânticos, os salmos, a vida dos 
Santos. Ordenamos que, nos domingos e festas, só se dê às crianças aula 
sobre as matérias relativas à religião e aos bons costumes, e que os mestres se 
empenhem em instruí-las sobre a doutrina cristã e a exortá-las ao bem com 
todo o cuidado de que sejam capazes. Enfim queremos que as crianças vão à 
igreja, não só para ouvir a missa, mas também para assistir às vésperas e aos 
ofícios divinos, como também às instruções e aos sermões.
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3 .° que frustraria as esperanças dos benfeitores das escolas e das autoridades 
que o chamaram ou que o protegem, e que abusaria da confiança dos pais 
que lhe confiam os filhos para que lhes dê em primeiro lugar os princípios 
religiosos, e que contam com ele particularmente em tudo quanto concerne 
a essa parte essencial da instrução e da educação de seus filhos. Faltar a tão 
importante ponto, é roubar de alguma forma o dinheiro dos pais ou o 
pagamento garantido pelos fundadores, e a coisa vai tão longe que, em 
certas circunstâncias desse gênero, há obrigação de restituir (Dom Devie).

4 .° que afligiría a Igreja, não cumprindo a missão que lhe confia; ultrajaria o 
fundador de sua Ordem, prejudicando-a, abandonando sua finalidade e 
introduzindo nela o relaxamento sobre esse ponto fundamental.

5 .° que se degradaria, desonraria a si mesmo, deixando de ser um apóstolo e 
o cooperador dos pastores da Igreja, sendo apenas um professor de escola 
e propagador da vaidade e da mentira.

6 .° que seria cruel para seus alunos e cometería a seu respeito uma espécie de 
homicídio ao privá-los da instrução religiosa, que é a vida da alma, e ao 
expô-los, por falta dessa instrução, a se perderem eternamente.

Privar as crianças da instrução e da educação cristas é privá-las do mais 
precioso de todos os bens, é privá-las do único necessário e que nada pode 
substituir. Com efeito, que utilidade teriam os outros bens sem a fé e o 
conhecimento de Deus? Que servirá, por exemplo, a ortografia e o 
conhecimento das línguas quando a morte nos reduzir ao silêncio? Morre-se 
aos 10 como também aos 50 ou 60 anos. Que será, portanto, da criança que 
negligenciamos instruir nas verdades da salvação? Que lhe adiantará, no 
outro mundo, saber perfeitamente a Geografia deste e, na eternidade, 
conhecer a História e as épocas dos tempos? De que adianta prometer muito 
para o mundo, para o qual não está feito, porque nos céus não há nenhuma 
recompensa para estudos vãos nem lugar de honra para aqueles que se 
distinguiram nas ciênçias. (Malebranche). Ai! todas os conhecimentos 
profanos de nada servem para o céu e são apenas lixo em comparação do 
conhecimento de Jesus Cristo (cf. F1 3,8). Infeliz, portanto, diz Santo 
Agostinho, daquele que tudo sabe e ignora Deus. Formar as crianças nas 
ciências e negligenciar sua alma é parecer-se a uma pessoa que vendo uma 
casa bem adornada, mas cujas muralhas tombariam em ruínas, não pensasse 
em levantá-las, mas somente embelezá-las por fora, ou a um médico que 
vendo num doente o corpo abatido de langor, em vez de dar-lhe remédios 
para curá-lo, só se ocupasse em procurar-lhe roupas soberbas. Que adianta a 
uma árvore ter ramos e folhas verdes e de belas aparências, se suas raízes 
estão estragadas? (S. João Crisóstomo).

O pai ou a mãe que recusasse a seus filhos o alimento ou o vestuário 
seria tido como muito culpável; ora, o Irmão que se recusa de partir o pão da 
divina Palavra aos seus alunos é culpável de outra forma, pois deixa-lhes 
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morrer alma, infinitamente mais excelente que o corpo. Aquele, diz São 
Paulo, que não cuida dos seus e não os instrui nas verdades da salvação, 
renunciou à fé, é pior que um infiel. Que não me objetem, diz São João 
Crisóstomo, que essas palavras se referem às necessidades do corpo. Longe de 
atenuar a censura que lhes faço, vocês a tornam ainda mais sensível. Se São 
Paulo coloca abaixo do apóstata e abaixo do infiel aquele que negligencia as 
necessidades temporais dos seus, aonde deveremos colocar os que não se 
interessam absolutamente pelos seus bens espirituais, sendo que a instrução é 
o primeiro deles? O que é que vocês devem propor-se ao instruir as crianças? 
- perguntava D. Devie a dois professores aposentados. Será de instruí-los? 
Consideraria essa idéia como uma espécie de apostasia, caso ela entrasse na 
mentalidade de um religioso encarregado de educar a juventude. Se você 
deixa perecer seu irmão, diz algures o Espírito Santo, Deus lhe pedirá conta 
da alma dele. Diz alhures: Se o ímpio peca, se o justo cai, perecerão nas suas 
iniqüidades, e eu pedirei a vocês o sangue deles. Somos culpáveis, diz São 
Gregório, pela morte de todas as pessoas que vemos perecer e não 
socorremos. Se assim é das pessoas de quem não somos encarregados, que 
será daquelas que Deus nos confiou? Se uma criança se perde por ignorância, 
Deus pedirá conta de sua alma aos que deviam instruí-la (Santo Afonso de 
Ligório). Essa conta será terrível para um religioso que, por estado e por 
dever, era obrigado a procurar a salvação das crianças que Deus, a Igreja e os 
pais de família lhes haviam confiado.

3. A instrução profana não conta para a felicidade do homem; ela não 
pode torná-lo nem melhor nem mais feliz.

A instrução dá idéias, mas não dá nem a probidade, nem os costumes, 
nem qualquer virtude; ela pode instruir, nunca fará cidadãos. Os Romanos e 
os Gregos que nos legaram obras de arte de todo o gênero, não careciam de 
instrução, essa instrução não os tornou melhores, não os reformou, longe 
disso; foi quando eram mais instruídos que se tornaram mais corruptos; todas 
as suas ciências e todas as suas luzes não os impediram de mergulhar e de se 
perder na cloaca de todas as infâmias. Diz-se que hoje nós sabemos mais aos 
14 anos, do que outrora se sabia aos 25; é até por isso que nosso século se 
intitula o século das luzes, e apesar disso, se os fatos ainda provam algo, uma 
coisa só é certa, é que a instrução sem religião que se difunde por toda a 
parte, em lugar de tornar o povo melhor, só o corrompeu mais ainda {na 
margem: Gaume, todo o parágrafo).

Com efeito, consultando os anais da criminologia, as estatísticas 
dirigidas pelos principais do governo, vê-se que a instrução, longe de impedir 
os progressos do mal, os favorece quando não está apoiada sobre os 
princípios religiosos. Assim, a lógica das cifras oficiais conduz os estatísticos a 
demonstrar:
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l .° que à medida que a instrução se difundiu de ano para ano, o número dos 
crimes cresceu em proporção análoga;

2 .° Que no número desses crimes, a classe dos acusados que sabiam ler e 
escrever é de um quinto a mais que a classe dos acusados completamente 
iletrados, e que a classe dos acusados que receberam elevada instrução 
entra com dois terços a mais, guardada toda a proporção entre as cifras 
respectivas de cada uma dessas classes. Em outras palavras, que 25.000 
homens analfabetos dão 5 culpáveis; 25.000 homens alfabetizados dão 6, e 
25.000 homens de elevada instrução dão 15;

3 .° que o grau de perversidade no crime está em proporção direta com o grau 
de instrução;

4 .° que os departamentos onde a instrução é mais difundida são os que 
apresentam mais crimes, isto é, que a moralidade aí está em grau inverso 
da instrução;

5 .° que os reincidentes são mais freqüentes entre os acusados que receberam 
instrução do que entre os analfabetos.

Os mesmos estatísticos constatam que a alienação mental é tanto mais 
freqüente quanto mais os povos são civilizados e instruídos, ao passo que se 
torna tanto mais rara quanto menos instruídos. Assim Londres e Paris, sedes 
da civilização e centros das ciências e das luzes, são cidades que apresentam o 
maior número de loucos. Londres, com 1.400.000 habitantes, tem 7.000 
loucos, o que dá um louco a cada 200. Paris, 1.000.000 de habitantes e 4.000 
loucos, dá um louco cada 220, enquanto São Petersburgo só dá um louco a 
cada 3.100. Sobre 100 casos de demência, 89 são devidos ao desregramento 
das paixões. Quanto menos houver fé num povo, tanto mais haverá loucos, tal 
é a fórmula que resume todas as pesquisas da ciência, e tais são também os 
resultados para a moralidade do homem quando ela não é acompanhada pelo 
conhecimento e prática da religião.

A instrução também não conta para o bem-estar e a felicidade temporal 
do homem. Assim, apesar dos progresso das luzes e da ciência, apesar dos 
esforços feitos para difundir essa instrução entre os povos, não cai dos olhos 
dos pobres uma só lágrima a menos, nem por isso estão mais protegidos das 
misérias e desgraças, as invenções, as descobertas, as máquinas mais 
engenhosas, as estradas de ferro, a potência do vapor, os prodígios da 
indústria, os segredos da ciência, nada podem para a felicidade do homem; 
nada de tudo isso pode torná-lo melhor ou mais feliz {na margem: Dom C. De 
Bonald). Portanto, amar as crianças não é instruí-las e negligenciar de 
santificá-las; amá-las não é iniciá-las em todos os conhecimentos humanos e 
deixá-las ignorar a ciência da religião, os meios de corrigir os vícios e adquirir 
as virtudes. Não, isso não é amar as crianças, nem para o tempo, nem para a 
eternidade.
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Ai de mim! Ai de mim! exclamava o infeliz Jouffroy sobre o leito de 
morte. Todos esses conhecimentos não levam a nada, uma lição de catecismo 
é mil e mil vezes preferível.

Ó meu pai - escrevia um rapaz, algum tempo depois de deixar o colégio 
onde recebera brilhante instrução - ó meu pai, de que infelicidade me teríeis 
preservado se, em vez de me mandar ao colégio, me houvésseis feito trabalhar 
convosco em vosso ateliê.

Um jovem infeliz, mergulhado no vício e na miséria, tendo encontrado 
seu professor, dirigiu-lhe esta grave apóstrofe: “Senhor, é preciso que lhe diga 
que não lhe devo nenhuma obrigação, porque aquilo que me ensinou me foi 
mais prejudicial que útil”.

“Infeliz, infeliz daquela casa e da instrução que lá me deram; se nunca 
tivesse pisado o limiar daquela porta, não seria atualmente conduzido ao 
cadafalso”.

O que é que lhe ensinou o professor? - perguntava um filósofo a um 
jovem que saía do colégio. A Gramática - respondeu o jovem. - E o que 
mais? - As Matemáticas. - Que mais? - A História, etc. - Ensinou-lhe os 
deveres para com os deuses, os deveres para com os homens, ensinou-lhe a 
viver bem? - Não, ele não falou disso. - Pois bem, ele o tratou e o educou 
como um animal e ele será culpável de todo o mal que você fizer durante a 
vida.

(Comentário das Instruções dos Irmãos João Batista e Francisco sobre a 
finalidade dos Irmãos)

DOS MANUSCRITOS DOS IRMÃOS JOÃO BATISTA E FRANCISCO 
AO “RESUMO ESCRITO” DE 1824

Este pequeno texto supõe que os leitores tenham tido algum 
conhecimento de vários documentos que lhes foram comunicados e que dão o 
estado atual de uma análise dos manuscritos dos Irmãos João Batista e 
Francisco, realizada nestes dois últimos anos. Refiro-me à lista abaixo:

- O apostolado de um Irmão Marista, cópia, pelo Ir. Paul Sester, de 
um manuscrito do Ir. João Batista, intitulado anteriormente "Tratado da 
educação”, peça-mestra de um conjunto de manuscritos do Ir. João Batista, 
cujo estudo está apenas iniciando.

- Construção de uma literatura espiritual marista. Das instruções do P. 
Champagnat aos livros fundamentais do Instituto dos Irmãos Maristas, 247 
pp., pelo Ir. André Lanfrey, Lião, 1997.
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Nessa obra mostro que o Apostolado de um Irmão Marista (A.D.I.M) 
deve ser datado após 1852 e que é uma fonte capital da Regra de 1852, do 
Guia das Escolas, da Vida do Fundador, dos Avisos, Lições e Sentenças... Isso 
significa que, graças a essa “descoberta”, nossas possibilidades de 
compreender o processo de elaboração dos livros fundamentais do Instituto 
tornaram-se consideráveis. Agora é possível um estudo crítico da "Vida” do P. 
Champagnat.

Ademais, ponho em evidência o fato de que os manuscritos do Ir. João 
Batista estão em estreita correspondência com numerosas instruções do Ir. 
Francisco, a tal ponto que se pode formular a hipótese de que os documentos 
deixados por esses dois discípulos do P. Champagnat nos referem instruções 
deste, anotadas por eles mesmos ou por outros e mais ou menos modificadas 
e enriquecidas conforme suas necessidades. Enfim, encontrei certo número de 
autores onde se inspiram largamente esses textos: Rodriguez e Saint Jure, 
jesuítas, o cardeal La Luzerne, a grande autoridade moral do clero no início 
da restauração; Dom Dupanloup, célebre pedagogo dos meados do século 
XIX.

- O apostolado de um Irmão Marista. Introdução crítica, por André 
Lanfrey, 51 pp.

Trata-se de um resumo da obra anterior, destinado, como o nome 
indica, a servir de introdução à obra A.D.I.M.

Contém, na última página, um plano simplificado do processo de 
construção da literatura marista, que anexo a esse documento.

- O “Resumo Escrito” de 1824^ fontes e posteridade de um texto 
fundador, André Lanfrey, novembro de 1997, 45 pp.

Esse trabalho completa as obras precedentes, mostrando que o 
“Resumo Escrito” de 1824, dado pelo P. Champagnat no momento da 
construção de l’Hermitage, e do qual o Ir. João Batista dá a “substância” na 
“Vida”, pp. 133-135, documento que não foi conservada, é provavelmente 
uma das bases essenciais do A.D.I.M. e da literatura marista. Esse fato 
acrescenta, portanto, às nossas conclusões anteriores um elemento de grande 
importância, porquanto se tem a certeza de que os manuscritos do Irmãos 
João Batista e Francisco refletem não somente um ensino oral, mas também 
um texto do Fundador, talvez o primeiro texto legislativo do Instituo. Mas 
esse escrito perdido só o conhecemos através de um resumo do Ir. João 
Batista, muito remanejado e provávelmente diluído nos manuscritos, 
misturado com glosas, comentários, exemplos, citações da Escritura ou da 
Vida dos Santos. Não parece impossível, entretanto, separá-lo dessa ganga 
mediante um trabalho crítico minucioso, do qual o texto abaixo querería dar 
uma pequena sinopse.
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A “VIDA”, pp. 124-126

Eis o que diz o Ir. João Batista:
“Ministrou-lhes, no decurso desse verão, sólidos ensinamentos sobre a vocação 

religiosa, a finalidade do Instituto e o zelo pela educação cristã das crianças. Para 
relembrar aos Irmãos aquilo que lhes transmitira sobre esses diversos temas, entregou- 
lhes um resumo escrito no qual, em poucas palavras, estavam as principais coisas que 
lhes havia dito".

Seguem uns quinz parágrafos que pormenorizam a “substância” desse 
“Resumo Escrito”. Inicialmente examinaremos detalhadamente o primeiro, 
sobre a finalidade dos Irmãos, depois a série dos doze artigos sobre aquilo 
que os Irmãos devem fazer para bem educar as crianças.

A FINALIDADE DOS IRMÃOS

"A finalidade dos Irmãos, ingressando no Instituto, foi antes de tudo 
assegurar a salvação da alma e tornar-se dignos deste imenso tesouro de glória 
que Deus lhes promete, e que ]esus Cristo lhes mereceu por seu sangue e sua 
morte na cruz.” Eis aí a “substância” desse “Resumo Escrito”.

A.D.I.M. parece retomar esse plano nos seus três primeiros capítulos. 
Eis aqui seus títulos e subtítulos:
- da finalidade dos Irmãos
- Excelência dessa finalidade

Nada mais sublime e nada mais excelente
Nada mais meritório, nada mais agradável a Deus
Nada mais honroso

- Quanto é vantajoso trabalhar na salvação das almas
É marca de predestinação
É garantir sua salvação
É garantir-se magníficas recompensas

Portanto, é provável que esses capítulos guardaram algo desse “Resumo 
Escrito”, mas faltou-nos tempo para empreender um estudo minucioso, posto 
que outros textos, ainda mais interessantes a nossos olhos, nos atraíram.

A FINALIDADE DO INSTITUTO, SEGUNDO A.D.I.M. E O 
PRIMEIRO CADERNO DE INSTRUÇÕES DO IR. FRANCISCO

O primeiro capítulo de A.D.I.M. (“Da finalidade dos Irmãos”) e a 
instrução do Ir. Francisco, intitulada “Finalidade dos Irmãos” (l.° Caderno 
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de Instruções, p. 415), apresentam pontos comuns tão numerosos que é 
evidente possuírem uma fonte comum. Manifestam ao mesmo tempo 
diferenças importantes na sua construção: algumas passagens de um não estão 
no outro ou ocupam lugar diferente. Esse fato sugere que se houve um texto 
primitivo de referência, este foi modificado e aumentado. O plano dos dois 
textos abaixo possibilitará ao leitor uma visão panorâmica.

A.D.I.M. Cap. I: “Da finalidade dos 
Irmãos”

Caderno 307, p. 415 : “Finalidade dos 
Irmãos”

Santificar-se santificando as crianças; 
Paulo a Timóteo.

Idem.

A salvação de uma Irmão está ligada 
àquela das crianças de que está 
encarregado.

O Irmão partilha do ministério do padre.

Os Irmãos são escolhidos pela Provi
dência para substituir os pais omissos.

idem.

Sem as escolas cristãs as crianças se 
perderíam (Champagnat).

Longa citação do cardeal Giraud 
(1850).

• ■. '• ■, d > < •. «- a ., \ .í
' . ■ • -

. • ■ . : - . ■ ■ ■
: l 1 1

. . : >. ■ ■ ■ ■ ■ - ■ : 

■ ' ................................................................................ '
■' ç)' ). ■. • -

■ • • • ................. • ■ ■ ■■ ■ •' * .
: \ : ' ■ ■* ,., .. a, . f

< ■ ■ ■ : ’ . '■ ■■ ' • - • ■ ' '

Os inimigos da religião querem que a 
juventude se perca.
Deus suscitou Ordens que se opõem a 
isso (Rodríguez).

Os incrédulos exploram a sede de 
saber, para inculcar sua perniciosa 
doutrina.

idem.

As escolas cristãs levantam um dique 
contra o mal.

idem.

............. . .. . . ... ________

As escolas cristãs regeneram a pátria, 
impedem que a religião se extinga. 
Vocação sublime.

Cristianizar as crianças pelo catecismo, 
pelos sacramentos... (6 artigos)

........... ....... ...

Um Irmão não pode limitar-se à ins
trução profana

idem.
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Se disso se contenta, opõe-se aos 
desígnios de Deus, engana os pais, 
ultraja o fundador de sua ordem...

idem.

Privar as crianças da educação cristã é 
privá-las de todos os bens: Male
branche, S. Paulo, S. João Crisóstomo, 
Sto. Agostinho.

*

■
Recusar a instrução religiosa é matar a 
alma da criança: S. Paulo.

idem.

S. João Crisóstomo. Citado no fim.

Que pensar de um Irmão que não instrui? 
Citação de Dom Devie: é um apóstata..

idem.

> < ■

?° ' ” * ?VL :: '•

Instruir as crianças é uma obrigação 
maior que a do patrão em relação a seu 
doméstico.

S. Gregório, S. Ligório. 
Essa conta será terrível. 
Citado mais abaixo.

Citados mais abaixo.
idem.
Instruir, sem iniciar à ciência religiosa, 
não é amar.

A instrução profana é nula para a felici
dade.

Citado mais abaixo.

Dom Gaume: ela dá idéias, mas não a 
probidade.

. ■ ■■ . ■ ‘ ■ - ■' ■ . -. .. . .

Citado mais abaixo. Cardeal de Bonald: As invenções, a 
indústria, não dão a felicidade aos 
pobres.

Estatísticas mostram a correlação entre 
a instrução e o crime.

Idem.

Cardeal de Bonald: as invenções, a in
dústria, não dão a felicidade aos pobres.

Instruir, sem iniciar à ciência religiosa, 
não é amar. ■ 

........
Quatro histórias de ímpios que lastima
ram ter sido mal educados.

' ■
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■ ~;. . . . . .. A instrução profana é nula para a feli
cidade.

< . ■ ■■■ . ■ ■ ■ . . ' Um Irmão deve agir como um missio
nário na China (P. Ricci).

c C v J ■
■ : ■ • . il :

Balthasar Alvarez contra o religioso 
orgulhoso.

Citado mais abaixo. Citações de S. Gregório, S. Ligório, S. 
João Crisóstomo.

Seguramente certas passagens desses capítulos são tardias e somente 
puderam ser trazidas pelo Ir. Francisco ou pelo Ir. João Batista. Assim, uma 
citação do cardeal Giraud é de 1850, visto que a encontramos na instrução 
pastoral para a Quaresma de 1850, sobre a educação doméstica1. Igualmente 
a estatística que pretende mostrar que a instrução provoca a multiplicação dos 
crimes parece desses anos, porque está bem no ambiente de guerra escolar 
que precede o voto da lei Falloux, em 1850.

1 Obras do Cardeal Giraud, arcebispo de Cambrai, T. 3, 4* edição, Lille, Lefort, 1864 
pp. 123-156.

Mas há outras passagens que são certamente do P. Champagnat.Darei 
alguns exemplos.

A SEDE DE SABER

A.D.I.M., cap. I

“Estamos num tempo 
em que o homem tem 
sede de saber; a ins
trução se difunde até os 
menores povoados. Os 
filósofos e incrédulos, 
inspirados pelo espírito 
das trevas, servem-se 
dessa necessidade que 
inquieta os homens 
para inocular no co
ração das crianças seus 
princípios perniciosos; 
esforçam-se por se apo
derar da juventude a

Ir. Francisco, Instru
ções, p. 415

“Estamos num século 
em que o homem tem 
sede de saber. A ins
trução se difunde até 
nos menores povoados. 
Os maus, inspirados 
pelo anjo das trevas, 
servem-se dela para 
inocular, no espírito e 
no coração das crian
ças, os mais perversos e 
perniciosos princípios^ 
o veneno mais sutil. E 
preciso que as crianças 
aprendam tudo, se ha-

“Vida”, cap. XXII, p. 
484 

“Ponderando, contudo, 
que vivemos num sé
culo em que o homem 
tem sede de saber, e 
vendo que os maus, 
incitados pelo inimigo 
da salvação, valiam-se 
dessa necessidade de 
aprender que inquieta 
o homem, para apo- 
derar-se dos jovens e, 
sob o pretexto de lhes 
dar instrução primária, 
lhes inculcavam dou
trinas perniciosas,
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fim de lhe inculcar sua 
funesta doutrina, para 
desmoralizá-la e perdê- 
la, roubando-lhe a fé e 
os costumes. Querem 
que as crianças apren
dam tudo, que sejam 
iniciadas em todas as 
ciências, exceto a re
ligião.”

bilitem em todas as 
ciências, exceto na da 
religião.”

roubando-lhes a fé e os 
bons costumes, não he
sitou em passar por 
cima dos possíveis in
convenientes das ciên
cias.”

Atribuindo ao P. Champagnat a idéia de que a sede de saber é um 
dado fundamental da sociedade, a “Vida” nos permite afirmar que os dois 
extratos dos Irmãos João Batista e Francisco apenas reapresentam palavras 
do Fundador.

Mas dois outros excertos podem ser aduzidos em apoio dessa tese.

DAR PRIMEIRO A INSTRUÇÃO RELIGIOSA

A.D.I.M. Ir. Francisco “Vida” p. 485

“O ensino primário é 
somente um meio para 
dar mais perfeitamente 
essa instrução cristã. 
Um Irmão que se limi
tasse a dar às crianças a 
instrução civil, não 
preenchería a finalida
de de sua vocação.
Para atingir mais efi
cazmente essa finali
dade, os Irmãos dão às 
crianças a instrução 
primária, mas essa par
te de seu ensino é so
mente um meio para 
tê-las, para tê-las 
mais longamente2, para 
segui-las de mais perto, 
para instruí-las mais 
solidamente na religião 
e, numa palavra, para 
conquistá-las mais fa
cilmente para Deus e

“Os Irmãos, para mais 
fácil e perfeitamente 
atingir sua finalidade 
devem dar a seus 
alunos, com a instrução 
religiosa, a instrução 
profana; isto é, devem 
formar não apenas 
bons cristãos, mas 
ainda bons cidadãos, 
fazendo com que as 
crianças adquiram to
dos os conhecimentos 
que lhes possam ser 
necessários mais tarde. 
Mas que se lembrem 
bem que as ciências 
humanas não são a 
finalidade de sua vo
cação; elas são apenas 
um meio de alcançá-la. 
E para atrair e con
quistar as crianças que 
os Irmãos consentem

“Queria ter as crianças 
a qualquer preço. Ora, 
para retirá-las desse 
tipo de escola (dirigida 
por mestres seculares e 
mercenários) era pre
ciso prometer e dar- 
lhes ensino tão com
pleto quanto o que re
cebiam dos professores 
laicos”.
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para formá-las mais 
perfeitamente na
prática da virtude e de 
seus deveres de 
cristãos. Os Irmãos 
nunca esquecerão que 
o ensino das ciências 
profanas não é a 
finalidade de sua 
vocação, mas apenas 
um meio para atingi- 
la.”

em lhes ministrar as 
ciências profanas. Só 
são professores para ser 
apóstolos.

Aqui vemos que, se os dois primeiros textos são bastante eloqüentes, a 
“Vida” se contentou em condensar as idéias. Parece realmente que esse seja 
um procedimento corrente do Ir. João Batista, obrigado a fazer caber numa 
obra de proporções limitadas um ensinamento muito extenso.

Por fim, uma passagem de A.D.I.M., explicitamente attribuída ao P. 
Champagnat, é reencontrada nos A.L.S.:

A.D.I.M.

“Neste século, a maioria dos pais não 
está em condições de dar a seus filhos 
a instrução e a educação religiosa, seja 
porque estão demasiadamente ocupa
dos nas coisas da terra, seja porque 
não conhecem bastante a religião, seja, 
sobretudo, porque são na maioria 
irreligiosos e, por isso, indiferentes à 
salvação de seus filhos, de onde se 
segue que um número infinito de 
Jovens ficaria na ignorância das 
verdades da fé cristã e estagnaria 
no vício se Deus, na sua inefdvel 
misericórdia, não se compadecesse 
deles e não suscitasse mestres pie
dosos para cuidar deles e edued- 
los cristãmente. ”

A. L. S. (1927), cap. I, pp. 19-20

“E o susbtituto dos pais e das mães. 
A grande chaga de nosso século é a 
ruína quase geral da educação 
doméstica. A maioria dos pais não dão 
mais a instrução religiosa aos filhos, 
seja por não conhecerem bastante a 
religião, [...] seja, sobretudo, porque 
são irreligiosos e, consequentemente, 
indiferentes à salvação dos filhos. [...] 
Daí que um grande número de 
crianças ficariam na ignorância, 
estagnariam no vício e se 
perderíam, se Deus, na sua infinita 
misericórdia não tivesse 
compaixão delas e não suscitasse 
mestres piedosos para cuidar 
delas e educd-las cristãmente. Eis a 
razão das escolas dos Irmãos e a 
finalidade que Deus se propôs ao 
instituí-las. ” 3

2 A repetição é do texto original.
3 Toda a passagem em itálico é explicitamente atribuída ao Fundador.
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Assim, graças aos A.L.S., temos um prova de que o texto de A.D.I.M. 
contém realmente um ensinamento do P. Champagnat. Acrescentemos que o 
que aqui surpreende é a grande semelhança dos dois textos, como se fosse 
trazido um texto original e não um resumo de uma instrução oral.

DATAR ESSES TEXTOS DO P. CHAMPAGNAT

Se pudemos mostrar que os manuscritos dos Irmãos João Batista e 
Francisco sobre a finalidade do Instituto comportam passagens provenientes 
de textos ou de instruções orais do P. Champagnat, não foi possível datá-los 
com precisão. Ademais somos constrangidos a confiar no Ir. João Batista que, 
na “Vida” ou nos A.L.S., nos diz que essas passagens são realmente do 
Fundador.

Existe, porém, um meio de datar isso, graças ao projeto de prospeto da 
congregação dos Pequenos Irmãos de Maria, de junho de 18244 :

4 lr. J. Pedro Herreros, La Regia dei Fundador: suas fontes e evolução, edição crítica, 
Roma, 1984, p. 21.

5 Em 1821-22 as conspirações republicanas e bonapartistas dos carbonários causavam 
estragos.

“A instrução cristã está hoje inteiramente negligenciada na campanha, ou 
substituída por uma instrução anticristã. No fim do outono, gente sem costumes, sem 
religião, se espalha pela campanha, onde a polícia é insuficiente, e aí semeia, por sua 
conduta imoral, por suas conversas ímpias e por livros envenenados de corrupção, a 
irreligião e os sentimentos antimonárquicos. Para remediar a tão grande mal e 
expulsar da campanha pouco afortunada esses pedagogos ímpios, esses inimigos da 
boa ordem da sociedade cristã e da monarquia, esses piedosos professores devotados 
a Maria, sob o nome de Pequenos Irmãos Ignorantinhos (por desconhecerem o 
latim), vão dois a dois até nas aldeias pobres, aonde os Irmãos das Escolas Cristãs não 
podem ir, por falta de meios”.

Esse projeto redigido pelos Padres Champagnat e Courveille está 
exatamente no mesmo tom que o texto acima. Tem a vantagem de nos 
mostrar que os maus professores são sobretudo os mestres ambulantes. Mas 
vê-se claramente que para Courveille e Champagnat esses mestres são 
suspeitos de conspirar contra a monarquia. Parece que estamos diante da 
manifestação de desconfiança do ambiente ultra que vê conspirações por toda 
a parte - aliás nem todas imaginárias 5 - e particularmente nos adeptos do 
método mútuo. Esse método estando na moda, muitos professores declaram 
segui-lo, o que provoca a desconfiança.

De fato essa introdução ficará manuscrita, e o prospeto impresso de 
1824 terá um tom mais moderado. Mas a apresentação dos estatutos de 15 de 
janeiro de 1825, feitos em 1’Hermitage (cf. OM1, doc. 130, p. 361), retoma o 
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mesmo tom. Deplorando que a educação cristã não possa ser ministrada na 
campanha, por falta de recursos, o documento continua:

“Daí a triste necessidade, ou de deixar que as crianças estagnem numa 
ignorância funesta ou, o que talvez seja mais prejudicial ainda, confiá-las a mestres 
mercenários, bem pouco capazes de formá-las nas virtudes de que necessitam”.

Parece, portanto, ter o direito de dizer que, perante o testemunho do Ir. 
João Batista, perante a comparação com textos de 1824-25, os escritos dos 
Irmãos João Batista e Francisco sobre a finalidade do Instituto apresentam 
ditos proferidos pelo P Champagnat, lá por 1824. E até possível que 
pertençam ao “Resumo Escrito” dado aos Irmãos.

DISTINGUIR O QUE VEM DOS IRMÃOS FRANCISCO E JOÃO 
BATISTA

Um outro elemento de datação é dado por A.D.I.M. quando indica que 
que Londres tem 1.400.000 habitantes, e Paris 1.000.000. Ora, o barão 
Charles Dupin 6 nos indica que, em 1821, Londres possui 1.469.692 
habitantes e, em 1825, 1.550.000. Avalia a população de Paris em 890.000 
habitantes 7. O autor da instrução parece, portanto, ter copiado números 
datando dos anos 1825 que avaliam aproximadamente as populações das duas 
cidades subestimando a população de Londres e sobrestimando a de Paris de 
uma boa centena de milhares de habitantes. Não é, pois, impossível que o 
texto de referência date do fim da Restauração ou do começo da Monarquia 
de Julho e que viria, portanto, do P. Champagnat.

6 Forças produtivas e comerciais da França, Paris, 1827, T. 2, p. 333.
7 Cf. Louis Chevalier, Classes operárias, classes perigosas, Hachette, Pluriel, p. 315: o 

recenseamento de Paris e de sua pequena periferia indica 861.000 habitantes em 1831.
8 Cf. R.R. Tronchot, O ensino mútuo na frança de 1815 a 1833, tese datilografada.

De outro lado, essas estatíticas defendem uma tese aparentemente 
paradoxal: a instrução é cxausa de crimes, de imoralidade e de loucura, 
estaríamos aí diante de uma das manifestações da polêmica contra a escola 
mútua8, acusada de instruir sem educar?

Parece-me mais provável que esse texto date dos anos de 1848-50, no 
momento em que a polêmica é grande em torno do problema escolar. Nessa 
época, Londres tem 2.400.000 habitantes, e Paris um pouco mais de 
1.000.000. E possível que os copistas tenham cometido um erro de unidade 
sobre o número londrino. Mas afirma-se sobretudo que “à medida que a 
instrução se propagou de ano em ano, o número dos crimes aumentou em 
proporção análoga”, o que supõe um tempo bastante longo de observação. 
De outra parte, não é habitual no P. Champagnat o recurso à estatística. Mas, 
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sobretudo, esta aparece nos dois manuscritos, após a citação do cardeal De 
Bonald que afirma que as máquinas e as ferrovias não constituem a felicidade 
do pobre. Ora, esse texto não pode ter sido produzido antes de 2 de julho de 
1840, data do primeiro discurso do novo arcebispo de Lião que “encerra 
tocantes palavras para as classes pobres”. No seu mandamento da Quaresma 
de 1848 retornará ao tema da dignidade do operário9 . Parece, portanto, que 
estamos aí diante de uma extensão da instrução do Fundador, aumentada 
pelo acréscimo de textos susceptíveis de enriquecê-la e atualizá-la.

9 Jacques Gadille (sob a direção de) Lião, História das dioceses da França, 
Beauchesne, 1983, p. 238-9.

10 Em seguida só coloca alguns exemplos secundários.

Possuímos ademais um indício da fronteira entre a instrtução do P 
Champagnat e os acréscimos dos superiores. Com efeito, o Ir. João Batista 
termina sua instrução10 com uma frase que o Ir. Francisco coloca bem antes 
no seu texto.

Ir. João Batista

“Amar as crianças não é instruí-las, 
negligenciando que se tornem santas; 
amá-las não é iniciá-las em todos os 
conhecimentos humanos, e deixar que 
ignorem a ciência da religião, os meios 
de corrigir seus defeitos e de adquirir 
as virtudes. Não, isso não é amar as 
crianças nem para o tempo, nem para 
a eternidade.”

Ir. Francisco (III Parte)

“Amar as crianças não é instruí-las, 
negligenciando torná-las santas; iniciá- 
las em todas as ciências humanas e 
deixá-las ignorantes das ciências da 
religião, do caminho da salvação, dos 
meios de corrigir os defeitos e de 
adquirir as virtudes cristãs. Isso não é 
amá-las nem sobre a terra nem na 
eternidade.

Parece-me, portanto, que os Irmãos Francisco e João Batista procederam 
segundo duas lógicas diferentes: um manteve a conclusão da instrução original 
no seu lugar e acrescentou em seguida elementos provenientes dele; o outro 
deslocou a conclusão, depois de misturar o texto original com seus próprios 
aportes. Minha hipótese seria, portanto, que todo o texto do documento do Ir. 
Francisco que precede essa conclusão é a transcrição de uma instrução do P. 
Champagnat, e que o que segue é mais tardio.

A INFLUÊNCIA DE RODRÍGUEZ E DE COURVEILLE

Um argumento suplementar a favor de uma redação a partir do 
Fundador é a evidência da influência de Rodríguez. Com efeito, a Vida de 
Marcelino Champagnat (p. 455) nos diz que:
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“De vez em quando, em lugar da conferência, mandava ler em Rodríguez ou em 
Saint-Jure, os capítulos referentes à Regra”.

Ora, esses dois jesuítas são os autores de dois grandes tratados ascéticos 
clássicos no mundo religioso do século XVII ao século XX. Rodríguez, jesuíta 
espanhol, nascido em 1526, publicou, em 1615, sua “Prática da perfeição 
cristã”, traduzida em francês desde 1621 11 . Uma nova tradução pelo P. 
Régnier Desmarais, no fim do século XVII, será reeditada sem cessar 12.

11 O P. Régnier Desmarais indica no seu prefácio que essa primeira traduçao foi 
reeditada em 1667, 1670 e 1674.

12 Sirvo-me da edição de 1824, editada em Lião por Périsse Frères, em 4 volumes.

Saint-Jure (1588-1657) é um jesuíta francês que se inspira particu
larmente em Rodríguez.. Escreveu “Do Conhecimento e do amor do Filho de 
Deus”, editado pela primeira vez em 1633 e depois reeditado sem cessar.

Sua influência manifesta-se notavelmente no “Tratado da educação” 
(A.D.I.M. = Apostolado De um Irmão Marista): mais de 60 passagens desse 
manuscrito são cópias de Rodríguez. A influência de Saint-Jure, importante, 
parece menos forte.

O Tratado (que parece transcrever - com algumas modificações e 
acréscimos - as instruções de Champagnat) inspirou-se, para o plano de sua 
primeira parte, no primeiro tratado da terceira parte de Rodríguez, intitulado 
“Da finalidade para que foi criada a Companhia de Jesus; e de alguns meios que 
podem servir para esse fim, concernentes a todos os religiosos em geral”.

Esse título coloca, portanto, a Companhia como um verdadeiro modelo 
a ser imitado pelos fundadores de congregações missionárias. Ademais, todo 
o tratado levanta uma teoria da ação apostólica, que deve sem cessar 
equilibrar-se entre dois pólos: a busca da perfeição pessoal e a salvação do 
próximo. Assim o capítulo VI recorda “que devemos cuidar para não cair 
num outro extremo (o primeiro sendo a negligência da própria perfeição, a 
pretexto de ajudar o próximo a progredir) que é de retirar-nos inteiramente 
das relações com o próximo, a pretexto de aplicar-nos na nossa própria 
salvação”. Propõe, portanto, três meios para “produzir fruto nas almas”: a 
santidade de vida, a meditação, o zelo pelo próximo. A primeira parte do 
Tratado retomará esse plano em três pontos - e boa parte do texto - mas 
priorizando o zelo.

Mas é sobretudo o primeiro capítulo (“Qual é a finalidade da 
instituição da Companhia de Jesus?”) que influencia profundamente o P. 
Champagnat.

Assim, as primeiras linhas do Tratado (e também do Caderno 307) 
retomam quase textualmente as de Rodrigues:

“Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições porque, assim 
fazendo, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes.” (iTm 4,16.)
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“Cuidem da própria conduta e da instrução dos outros; apliquem-se 
cuidadosamente a essas duas coisas, e assim se salvarão e salvarão os que os escutam” 
(cf. iTm 4,16)

Rodrígucz sublinha em seguida que
“Santo Inácio vendo que, de um lado, a Igreja possuía numerosas ordens 

religiosas que se dedicavam sem cessar ao culto divino e ao progresso espiritual, e 
considerando que, de outro lado, ela se consternava por uma infinidade de heresias, 
desordens e escândalos [...], foi inspirado por Deus a instituir nossa Congregação 
para ser, conforme ele mesmo dizia, uma espécie de tropas ligeiras, sempre prontas 
ao mínimo alarme, [...] e, para isso, quis que não estivéssemos sujeitos nem ao canto 
do coro, nem a outras práticas espirituais que pudessem desviar-nos do serviço das 
almas”.

E depois de mostrar que os Padres do deserto sabiam sair de seu retiro 
quando a heresia ameaçava a Igreja, conclui:

“Ora, é precisamente para essa finalidade que, por uma conduta particular de 
sua providência, Deus suscitou nossa Companhia em tempos tão deploráveis e onde 
a Igreja tanto precisava de auxílio”.

Encontramos uma idéia semelhante na primeira página do Tratado:
“Neste século, a maioria dos pais não está em condições de dar a seus filhos a 

instrução e a educação religiosa [...], de onde se segue que um número infinito de 
jovens ficaria na ignorância das verdades da fé cristã e estagnaria no vício se Deus, na 
sua inefável misericórdia, não se compadecesse deles e não suscitasse mestres 
piedosos para cuidar deles e educá-los cristãmente”.

O Caderno 307, do Ir. Francisco, é ainda mais próximo de Rodríguez:
“Os inimigos da religião querem apoderar-se da juventude para inculcar-lhe 

seus princípios perniciosos, para desmoralizá-la e perdê-la, tirando-lhe o precioso 
dom da fé e a inocência dos costumes, mas Deus, sempre rico em misericórdia, deu à 
Igreja várias ordens religiosas cuja finalidade é de opor-se a esses pérfidos desígnios 
dos maus”.

Portanto, diante dos ‘filósofos e incrédulos’ que “se esforçam por se 
apoderar da juventude para inculcar-lhe sua funesta doutrina”, Deus suscitou 
as escolas cristãs “para opor um dique à torrente devastadora”.

Como os Jesuítas se vêem investidos de uma missão providencial no 
século XVII contra a heresia, Champagnat vê os Irmãos Martistas como 
investidos de uma nova missão: a educação cristã. Notemos, entretanto, que 
sua tentativa parece mais pessimista, mais defensiva: os Jesuítas escolheram 
para sua ação a imagem das “tropas ligeiras”; os Maristas guardam a do 
“dique”.

Mas essa missão providencial não é somente confiada aos Irmãos 
Maristas. E toda a Sociedade de Maria que é uma nova Companhia de Jesus:
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O P. Courveille, seu fundador, recordará, em 1852, sua revelação do 
Puy:

“Como no tempo de uma heresia horrível que devia perturbar toda a Europa, 
ele suscitou seu servo Inácio para formar uma sociedade que portasse seu nome, 
designando-se Sociedade de Jesus [...], igualmente eu quero (é como se Maria falasse) 
[...] que nestes últimos tempos de impiedade e de incredulidade haja também uma 
sociedade que me seja consagrada [...] e se denomine Sociedade de Maria”... 13

13 Origines Maristes, T. 2, doc. 718, p. 581.
14 André Lanfrey, Cadernos Maristas, n. 10 “A lenda do jesuíta do Puy”, pp. 1-16

A comparação entre o texto de Rodríguez e o de Courveille mostra uma 
conivência profunda: os “tempos tão deploráveis” tornaram-se “estes tempos 
de impiedade e de incredulidade”. O próprio P. Champagnat retomará muitas 
vezes essa fórmula pessimista. Mas sobretudo percebemos que há uma 
ligação íntima entre a revelação do Puy, do P. Courveille, e a finalidade dos 
Irmãos Maristas.

Assistimos, portanto, a uma reatualização do mito jesuíta14 num 
contexo um pouco diferente, porquanto agora não é mais a heresia que 
ameaça, mas a incredulidade e a impiedade. Eis por que na seqüência dos 
capítulos vemos uma distorsão entre Rodríguez e o Tratado: ao passo que 
aquele se empenha em justificar uma atitude que concilia cuidado da vida 
interior e apostolado, A.D.I.M. insiste sobre o fato de que não se pode ser 
professor primário autêntico sem priorizar a educação cristã. No século XVII, 
os Jesuítas deviam justificar sua vontade de ser ao mesmo tempo religiosos e 
apostólicos; no século XIX, os Maristas não querem ser professores laicos. 
Como anteriormente, passa-se de uma perspectiva dinâmica - criar uma nova 
forma de vida religiosa - a uma perspectiva defensiva: não ceder à inovação 
de um ensino desunido da religião.

O CARDEAL LA LUZERNE

Mas essa imagem do dique ligada à incapacidade dos pais, parece que o 
P. Champagnat a tomou do cardeal La Luzerne (1738-1821), bispo de 
Langres, que nas suas Considerações sobre diversos pontos da moral cristã 
(1810), menciona:

“A maioria dos pais são incapazes de dar, por si mesmos, as instruções morais e 
religiosas que receberam. A incapacidade de se exprimir claramente, as ocupações 
mecânicas que absorvem todo o seu tempo, torna-os absolutamente incapazes dessa 
função que, para ser proveitosa, deve ser bem preenchida”.
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Na mesma obra, emprega numerosas páginas para combater a opinião 
dos incrédulos que “neste século deplorável” “recua a educação religiosa até a 
adolescência”. Reencontramos aí, portanto, as três categorias de pais de 
A.D.I.M.: pais ignorantes, ocupados demais, ímpios.

Enfim, nas “Considerações sobre o estado eclesiástico”, que são um 
verdadeiro tratado do sacerdote, segundo a Escola francesa de 
espiritualidade, La Luzerne vilipendia os padres ignorantes “flagelo da 
Igreja”. Uma das passagens até inspira diretamente o primeiro capítulo do 
Tratado.

LA LUZERNE: “Da ciência ecle
siástica”

TRATADO, cap. I, p. 1, 3

“Se no século XVI a heresia fez tão 
rápido progresso, contaminou grande 
parte da Europa, [...] foi devido à 
ignorância em que o clero se estagnava 
que ela provocou seus deploráveis 
sucessos. Sendo fraco e impotente o 
dique que devia contê-la, essa terrível 
inundação estendeu sem obstáculos 
suas devastações por todos os lados.”

“Um número infinito de jovens ficaria 
na ignorância das verdades da fé cristã 
e estagnaria no vício, se Deus [...] não 
suscitasse mestres piedosos” [...]

As escolas cristãs são criadas 
para paralisar esses esforços dos maus 
e para opor um dique à torrente 
devastadora de sua funesta dou
trina”...

A imagem do dique e da inundação, portanto, são retomadas, mas num 
sentido diferente: aquele cedeu, no século XVI, porque os quadros 
estagnavam na ignorância; no século XIX, a situação mudou: os quadros não 
são mais ignorantes, mas a juventude o é. A Igreja, portanto, dessa vez tem 
chances de levantar um dique resistente.

O FUNDADOR DA ORDEM

Os Irmãos João Batista e Ir. Francisco falam, numa longa passagem, da 
culpabilidade do Irmão que negligenciasse a instrução religiosa das crianças. 
As palavras são pouco amenas: o Irmão negligente se oporia ao desígnio de 
Deus, enganaria os benfeitores das escolas e os pais, se desonraria, seria cruel 
para com as crianças, cometería uma espécie de homicídio.

Para compreender semelhantes acusações é preciso levar em conta que 
a fase de então era de conflito violento entre os Liberais e os Ultras15, dirigido

15 Os primeiros são os partidários das idéias da revolução; os segundos querem uma 
restauração dos valores do Antigo Regime, mormente a religião.
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notavemente sobre a discussão entre o ensino simultâneo - o dos Irmãos - e o 
ensino mútuo - o dos Liberais. A rigidez de tais palavras já é para nós um 
elemento importante de datação. Mas há coisas muito melhores nos extratos 
que seguem:

A.D.I.M., cap. I

“Ele (o Irmão que negligencia o 
ensino religioso) afligiría a Igreja, não 
cumprindo a missão que lhe confia; 
ultrajaria o fundador de sua ordem, 
causaria prejuízo a essa mesma 
ordem, abandonando sua finalidade e 
introduzindo nela o relaxamento sobre 
esse ponto fundamental.”

Ir. Francisco

“Esse Irmão afligiría seu fundador, de 
quem se mostraria indigno discípulo e 
de quem destruiría a obra; 
escandalizaria seus Irmãos, tornando- 
se uma pedra de tropeço para eles 
[418] e paralisaria o zelo.”

A alusão ao fundador sugere que o texto é tardio. Em compensação, a 
utilização dos verbos “afligir” e “ultrajar” supõe que ele esteja vivo. Enfim, o 
texto do Ir. João Batista não emprega a palavra “sociedade” ou “congre
gação”, mas “ordem”, que não é corrente.

Para mim, a utilização desse vocabulário mostra, pelo contrário, que 
estamos nos primeiros anos do Instituto, porque a palavra “ordem” é 
utilizada pelo P. Courveille na sua Carta de Aiguebelle, em 1826, e pelo Ir. 
Francisco no seu primeiro Caderno de Retiro, no início da década de 1820. 
Não conheço texto posterior a 1826 que empregue essa palavra.

Portanto, o fundador de quem aqui se trata não é o P. Champagnat, mas 
o P. Courveille, considerado como tal pelo próprio P. Champagnat; e a ordem 
é a Sociedade de Maria, em andamento em 1’FIermitage, da qual Courveille se 
considera fundador e superior.

Por conseguinte, falando do fundador da ordem, ultrajado ou aflito, 
ambos os textos se referem à situação dos anos anteriores a 1825 e sugerem 
que como autor dessas palavras o P. Champagnat, porque não seria ele quem 
sonharia dar-se o título de Fundador. Em contrapartida, compreendemos 
muito bem por que os Irmãos João Batista e Francisco guardaram essas 
palavras após a morte do P Champagnat porque, para os Irmãos, estava claro 
que havia apenas um Fundador. Apesar disso, o emprego dos verbos 
“ultrajar” ou “afligir” não convém a um Fundador falecido e guarda o traço 
do vocabulário da época em que o fundador, P. Courveille, vivia ainda16.

16 O texto do Ir. Francisco, ao falar de “pedra de tropeço”, utiliza uma expressão que 
o P. Courveille emprega na sua carta de Aiguebelle, em 1826. É uma expressão corrente no 
vocabulário religioso, equivalente à palavra “escândalo”, mas é importante ver aí o seu 
emprego..
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Mas uma pergunta persiste: os Irmãos Francisco e João Batista partiram 
de um texto do Fundador ou de uma instrução oral dele, relatada por duas 
pessoas diferentes, talvez eles mesmos? No primeiro caso, estaríamos, por 
essa passagem, em presença de um extrato do “Resumo Escrito” de 1824; no 
segundo caso, tratar-se-ia de um extrato de uma instrução dada nesse ano e 
que coincidiría totalmente com a maneira de pensar do Fundador nessa 
época.

Creio que a segunda hipótese é a melhor, porque causaria surpresa 
colocar num escrito quase oficial e que pretendia ater-se ao essencial, 
imprecações contra os maus Irmãos. Ademais, as variantes entre eles seriam 
menores, pois que disporiam então de um texto de referência17. Parece-me, 
portanto, que os textos dos Irmãos João Batista e Francisco apresentam dois 
tipos de documentos do Fundador: extratos daquilo que escreveu em 1824 e 
extratos daquilo que disse, provavelmente no mesmo ano. Ao não reter essas 
imprecações contra os Irmãos na “substância” do “Resumo Escrito”, o Ir. 
João Batista parece confirmar essa hipótese e, portanto, suas palavras severas 
seriam as de uma instrução. Mas é verdade que escrevendo, depois de 1950, 
para um grande público, dificilmente ele poderia reproduzir palavras tão 
imprecatórias.

17 Não se pode supor que o texto já tivesse desaparecido quando escrevem, pois que 
ao redigir a “Vida” o Ir. Joaão Batista parece tê-lo debaixo dos olhos.

18 Até agora não pude encontrar todas as fontes, mas, os autores sendo conhecidos, é 
apenas questão de tempo.

Parece-me que dispomos de bastantes elementos para dizer que uma 
grande parte dos textos analisados datam da Restauração. Encontramos em 
particular a rijeza de pensamento e de vocabulário: assim os pais são “na 
maioria irreligiosos”; os professores laicos são “vis mercenários”. A idéia de 
conspiração contra a religião, obsessão dos ultras, está muito presente. A 
alusão à ordem e ao fundador me parece um elemento capital de datação; 
igualmente as idéias, presentes somente no texto do Ir. Francisco, de 
“regenerar nossa pátria”, de impedir que a fé se extinga, que são, sobretudo a 
primeira, preocupações tipicas da Restauração. A influência de La Luzerne, 
autoridade moral da Igreja da França sob a Restauração, sugere também esse 
período. Enfim, vimos que Rodríguez é a influência de fundo e que, 
confrontando a narração de Courveille com esse autor e com os textos de 
A.D.I.M. e as instruções do Ir. Francisco, somos levados a crer que a idéia da 
escolha providencial da congregação vem de Rodríguez pela interpretação de 
Courveille. Os textos maristas que analisamos estão, portanto, próximos das 
origens, porque têm o traço da influência primeira trazida por Courveille.

Mas esses textos sofreram, incontestavelmente, acréscimos e modi
ficações. Em particular neles incluiram-se frases que prelados e escritores 
eclesiásticos redigiram entre 1838 e 185018. Acrescentemos que por essa 
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época, sobretudo em 1848-50, reinava uma atmosfera de guerra escolar muito 
parecida com a da Restauração, sendo que, mediante algumas adaptações, os 
superiores podiam sem dificuldade retomar os textos originais para suas 
instruções e também visando a redigir a nova regra. Parece que esse esforço 
doutrinai não tenha sido somente do Ir. João Batista, mas também do Ir. 
Francisco.

Dito isso, parece-me que a versão do Ir. Francisco está mais próxima do 
texto (prospecto) e do discurso {“Resumo Escrito”) originais, de 1824. E, 
definitivamente, me pergunto se toda a primeira parte de A.D.I.M. - cujo 
plano (e muitas vezes o texto) segue Rodríguez - não seria, se não o “Resumo 
Escrito” perdido, pelo menos a extensão dele e das instruções que o P. 
Champagnat pôde fazer nessa época. Trabalhando sobre certos artigos do 
primeiro capítulo de A.D.I.M., próximos daqueles do condensado contido na 
Vida, p. 124 , trataremos de precisar tudo isso.

COMPARAR OS ARTIGOS DA “VIDA” E DE A.D.I.M. SOBRE A 
EDUCAÇÃO

Na “substância” do “Resumo Escrito”, o Ir. João Batista dá uma longa 
lista de obrigações dos Irmãos a respeito da educação das crianças. Essa 
educação parece claramente retomada do A.D.I.M., mas manifestamente 
resumida. O quadro abaixo evidencia as ligações e diferenças.

VIDA, pp. 124-125 A.D.I.M., cap. I

01/ “Ensinar o catecismo de manhã e 
de tarde, procurando instruir as 
crianças nos mistérios de nossa santa 
religião, nas verdades da salvação e 
nos mandamentos de Deus e da 
Igreja.”

“ l.° Instruí-las sobre as verdades da 
fé cristã, os mandamentos de Deus,...”

02/ “Levar as crianças à confissão 
sacramental cada três meses, prepará- 
las, com grande cuidado, à primeira 
comunhão, ensiná-las a se con
fessarem, instruí-las bem sobre as 
disposições requeridas para receberem 
com proveito os sacramentos da 
penitência e da eucaristia, acon
selhando-as a se aproximarem com 
freqüência dessas fontes de graça e 
salvação.”

...as disposições necessárias para 
receber devidamente os sacramentos,

112



A FINALIDADE DOS IRMÃOS

19 Cf. Vida, pp. 489-490: “O P. Champagnat [...] achou que ensinar o canto 
gregoriano às crianças seria um modo de contribuir valiosamente para a glória de Deus”... 
“Introduzindo o canto em nossas aulas, o P. Champagnat propunha-se ainda atrair os alunos e 
afeiçoá-los à escola, pelo prazer puro e inocente que o canto lhes oferece, mantendo-os na 
alegria e no contentamento.”

03/ “Usar de todos os meios sugeridos 
pelo zelo para fazer-lhes compreender 
a necessidade da oração, levando-as a 
apreciá-la devidamente. Zelar para que 
rezem sempre com atenção, modéstia, 
respeito e piedade. Ensinar-lhes as 
orações da manhã e da tarde e as 
demais, usadas em nossas escolas.”

...a necessidade e o método da 
oração.”

04/ Infundir-lhes a verdadeira devoção 
a Maria...

05/ Inspirar-lhes a devoção aos anjos 
da guarda, aos santos padroeiros, às 
almas do purgatório.

06/ Ensinar-lhes cânticos religiosos, 
formá-los ao canto gregoriano; 
ensinar-lhes as cerimônias da Igreja...19

07 “Ensinar-lhes a maneira de 
santificar as ações, os trabalhos e os 
sofrimentos, oferecendo-os a Deus e 
aceitando sua santa vontade. Fazendo- 
lhes compreender que a virtude e a 
santidade consistem, principalmente, 
em evitar o pecado, em ser fiel aos 
deveres do próprio estado, em 
santificar as ações ordinárias, fazendo- 
as por motivos de fé e com intenções 
sobrenatuaris.”

“ 4.° De fazê-las amar a religião, 
mostrando-lhes que somente ela é 
capaz de realizar a felicidade do 
homem e de torná-lo feliz já nesta 
vida; de formá-las, de habituá-las e 
apegá-las desde a infância às práticas 
religiosas”.

08/ “Cuidar muito das crianças; nunca 
deixá-las sozinhas na sala de aula, nos 
recreios ou alhures; cuidar delas em 
toda a parte, a fim de conservar-lhes a 
inocência, conhecer-lhes os defeitos 
para corrigi-los, as boas disposições 
para desenvolvê-las, e as faltas para 
puni-las, prevenindo desse modo o 
escândalo e o contágio do mal. Atraí- 
las à escola e aí mantê-las pelo maior

2.° De conservar-lhes a inocência e 
fazer-lhes evitar o pecado, conser
vando-as na escola a maior parte do 
dia e, por esse meio, fazendo-lhes 
evitar a preguiça, as más companhias 
e todas as ocasiões que teriam de se 
desviar do dever, se estivessem 
entregues a si mesmas.”
“3.° De formá-las à virtude, dando- 
lhes os meios de adquiri-la, desen-
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tempo possível, para subtraí-las aos 
maus exemplos e às múltiplas ocasiões 
de ofenderem a Deus.”

volvendo suas boas inclinações, ins
pirando-lhes o horror do vício, des- 
truindo-lhes os defeitos e corrigindo- 
lhes o caráter. ”

09/ “Recomendar-lhes com freqüência 
o respeito para com os ministros de 
Jesus Cristo, a obediência ao Príncipe 
e aos magistrados; combater, sem 
trégua, o espírito de independência, a 
grande chaga de nosso tempo, 
persuadindo-as de que a obediência 
aos pais e às autoridades civis e 
eclesiásticas é mandamento divino e 
um dever sempre e em toda a parte.”

“5.° De ensinar-lhes os deveres para 
com seus pais, os pastores da Igreja, o 
chefe do Estado, os magistrados e a 
sociedade, e nada poupar a fim de que 
sejam filhos obedientes e respeitosos, 
bons cristãos e virtuosos cidadãos.”

10/ “Inspirar-lhes o gosto e o amor 
pelo trabalho; mostrar-lhes que a 
preguiça é um dos vícios mais 
perniciosos para a alma e para o corpo 
e fonte de uma infinidade de faltas.”

“6.° De inspirar-lhes o amor ao 
trabalho,...

11/ “Formá-las à compostura e boas 
maneiras: incutir-lhes o amor à ordem 
e à higiene, obrigando-as a pôr em 
prática as lições recebidas sobre essas 
questões, a ser muito leais com todos, 
especialmente com as pessoas 
constituídas em dignidade.”

... ensinar-lhes hábitos de ordem e 
limpeza, fazer-lhes amar sua condição, 
dar-lhes meios de melhorá-la, torná-la 
feliz, honrada e de nela se 
santificarem.”

12/ “Finalmente, os Irmãos devem ser, 
para seus alunos, modelos de piedade 
e virtude, de maneira a levá-los a Deus 
muito mais pelos exemplos do que 
pelas palavras.”

-

Os dois textos têm, portanto, pontos de encontro evidentes: numerosas 
expressões são idênticas. Em compensação, vemos que o texto de A.D.I.M. 
teve o cuidado de condensar, de matizar. E particularmente claro no início, 
em que muitos artigos são retomados num só. A condenação do espírito de 
independência (artigo 9), muito polêmica, desapareceu. Tudo isso sugere que 
A.D.I.M. é mais tardio que o texto apresentado na “Vida”. Ademais, 
dispomos de um outro elemento de datação: o “príncipe” é substituído pelo 
“chefe do Estado”, o que significa que o primeiro texto foi escrito sob a 
realeza, e que o segundo, sob a república, isto é, entre 1848 e 1852. Aliás, a 
supressão da condenação do espírito de independência sugere a mesma coisa: 
como manter tal condenação debaixo de uma república?
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Julgamos, portanto, poder dar ao texto da “Vida” a data de 1824, 
como no-lo indica o Ir. João Batista, e ao A.D.LM. a data entre 1848 e 1852.

COMPARAÇÃO DOS TEXTOS NORMATIVOS E DOS 
MANUSCRITOS

Outro indicio da importância primordial desse texto de 1824, aos 
olhos dos superiores, é que ele foi retomado nos textos normativos do 
Instituto, como a Regra de 1852 e o Guia das Escolas, sem esquecer o 
capítulo XXII da Vida que dá o essencial da doutrina educativa do P. 
Champagnat.

VIDA REGRA GUIA Vida, Cap.
XXII, p. 484

01/ p. 124: 
“Ensinar o cate
cismo de manhã 
e de tarde, pro
curando instruir 
as crianças nos 
mistérios de nos
sa santa religião, 
nas verdades da 
salvação e nos 
mandamentos de 
Deus e da Igre- 
ja.

Cap. VI, art. 2, 
p. 58
“ ...instruí-las so
bre a Fé cristã”... 
art. 5, p. 59: 
“ aplicar-se-ão 
depois com cui
dado particular a 
instruir as crian
ças sobre as ver
dades da Fé, os 
Mandamentos de 
Deus e da Igreja,

II parte, cap. 1, 
p. 83:
“a finalidade dos 
Irmãos é dar às 
crianças a edu
cação cristã, isto 
é:
l.° de instruí-las 
sobre os Misté
rios da Religião, 
os mandamentos 
de Deus,....

p. 485
“O saber que ad
quire desenvolve 
as faculdades in
telectuais da
criança, prepa- 
rando-a para re
ceber os princí
pios religiosos”...

02/ “Levar as 
crianças à con
fissão sacramen
tal cada três me
ses, prepará-las, 
com grande cui
dado, à primeira 
comunhão, ensi
ná-las a se con
fessarem, instruí- 
las bem sobre as 
disposições 
requeridas para 
receberem com 
proveito os sa
cramentos da pe-

as disposições ne
cessárias para se 
aproximar com 
fruto dos Sacra
mentos, e esfor- 
çar-se-ão sobre
tudo para que 
conheçam bem 
Jesus Cristo.”

Art. 6: “Sendo 
uma boa pri
meira comunhão 
a ação mais im
portante da vida 
[...], os Irmãos

... as disposições 
requeridas para 
receber os
Sacramentos e as 
outras verdades 
necessárias à 
salvação.”

... “e pô-los em 
prática”.
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nitência e da eu
caristia, acon
selhando-as a se 
aproximarem 
com freqüência 
dessas fontes de 
graça e sal
vação.”

prepararão para 
ela, com o má
ximo cuidado, as 
crianças”...

03/ “Usar de to
dos os meios su
geridos pelo zelo 
para fazer-lhes 
compreender a 
necessidade da 
oração, levando- 
as a apreciá-la 
devidamente. Ze
lar para que re
zem sempre com 
atenção, modés
tia, respeito e 
piedade. Ensinar- 
lhes as orações da 
manhã e da tarde 
e as demais, usa
das em nossas 
escolas.”

Art. 7, p. 60: 
“Não deixarão de 
ensinar a seus 
alunos as fórmu
las comuns que 
utilizamos para 
rezar [...] e, para 
habituar as crian
ças a rezar a Deus 
com respeito, 
atenção e modés
tia, fá-las-ão mui
tas vezes recitar 
as orações da 
manhã e da tar
de.”

p. 484: “lhes pro
porcionar uma 
educação emi
nentemente cris
tã. ”

04/ Infundir-lhes 
a verdadeira de
voção a Maria...

Art. 11: Inspirar- 
Ihes-ão uma sóli
da devoção à 
Santíssima Vir
gem. [...]

05/ Inspirar-lhes 
a devoção aos 
anjos da guarda, 
aos santos
padroeiros, às 
almas do
purgatório.

Do mesmo modo 
ensinar-lhes-ão a 
honrar seu Anjo 
da guarda e seu 
santo padroeiro, 
e exortá-las-ão a 
rezar amiúde pe
las almas do 
purgatório”.

06/ Ensinar-lhes 
cânticos religio
sos, formá-los ao 
canto gregoriano;

Art. 8, p. 60: 
“Igualmente 
quanto aos Ofí
cios da Igreja,
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20 Cf. Vida, pp. 489-490: “O P. Champagnat [...] achou que ensinar o canto 
gregoriano às crianças seria um modo de contribuir valiosamente para a glória de Deus”... 
“Introduzindo o canto em nossas aulas, o P. Champagnat propunha-se ainda atrair os alunos e 
afeiçoá-los à escola, pelo prazer puro e inocente que o canto lhes oferece, mantendo-os na 
alegria e no contentamento.”

ensinar-lhes as 
cerimônias da 
Igreja...20

[...] ensinar-lhes- 
ão a se compor
tar no lugar san
to, como tam
bém a maneira 
de ouvir a santa 
missa”.

07/ “Ensinar- 
lhes a maneira de 
santificar as
ações, os tra
balhos e os so
frimentos, ofere
cendo-os a Deus 
e aceitando sua 
santa vontade. 
Fazendo-lhes 
compreender 
que a virtude e a 
santidade consis
tem, principal
mente, em evitar 
o pecado, em ser 
fiel aos deveres 
do próprio esta
do, em santificar 
as ações ordiná
rias, fazendo-as 
por motivos de fé 
e com intenções 
sobrenatuaris.”

art. 9, p. 60: “En
sinarão também 
às crianças a san
tificar e a tornar 
meritórias todas 
as suas ações, 
oferecendo-as a 
Deus, pedindo- 
lhe socorro e 
submetendo-se 
com resignação à 
pena do tra
balho. Não dei
xarão também de 
lhes dar os meios 
de aproveitar dos 
sofrimentos, das 
aflições, das do
enças e de todos 
os outros acon
tecimentos desa
gradáveis da vi
da, vendo em tu
do isso a vontade 
de Deus e a ela 
submetendo-se 
sem queixa e em 
espírito de peni
tência.”

“4.° de fazer-lhes 
amar a religião, 
formá-las, habi
tuá-las e afeiçoá- 
las, desde a 
infância, às suas 
práticas.”

“6.° ... de fazer- 
lhes amar sua 
condição, dar- 
lhes meios de 
melhorá-la, de 
torná-la feliz, 
honrosa e de 
santificá-la. ”

08/ “Cuidar mui
to das crianças; 
nunca deixá-las 
sozinhas na sala

Art. 2, p. 58: 
"... de conservar- 
lhes a inocên
cia.”...

p. 83: “ 2.° De 
conservar-lhes a 
inocência, evitar- 
lhes o pecado,

p. 484: “a pri
meira dessas ne
cessidades é
manter o aluno
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de aula, nos re
creios ou alhures; 
cuidar delas em 
toda a parte, a 
fim de conservar- 
lhes a inocência, 
conhecer-lhes os 
defeitos para co
rrigi-los, as boas 
disposições para 
desenvolvê-las, e 
as faltas para 
puni-las, preve
nindo desse mo
do o escândalo e 
o contágio do 
mal. Atraí-lss à 
escola e aí man
tê-las pelo maior 
tempo possível, 
para subtraí-las 
aos maus exem
plos e às múlti
plas ocasiões de 
ofenderem a
Deus.”

Art. 6, p. 59: 
“explicar-lhes-ão 
que a melhor ma
neira de se pre
parar para uma 
boa primeira co
munhão é co
rrigir-se dos de
feitos, evitar o 
pecado, fugir das 
más companhias 
e rezar muito, ser 
assíduo aos Ofí
cios da Igreja, ao 
catecismo e à 
Escola...”

Art. 10, p. 61:
...aplicar-se-ão 

a formar-lhes o 
coração à virtu
de, [...] inspiran
do-lhes a fuga 
das más compa
nhias, um grande 
horror ao pecado 
e a correção dos 
defeitos”...

09/ “Recomen
dar-lhes com fre- 
qüência o res
peito para com 
os ministros de 
Jesus Cristo, a 
obediência ao 
Príncipe e aos 
magistrados; 
combater, sem 
trégua, o espírito 
de independên
cia, a grande cha
ga de nosso tem
po, persuadindo- 
as de que a obe-

Art. 2, p. 58: 
“... numa pala
vra, fazer deles 
bons cristãos e 
virtuosos cida
dãos.”

mantendo-os na 
escola a maior 
parte do dia; e 
por esse meio 
preservá-los da 
preguiça, afastá- 
los das más com
panhias e de 
todas as ocasiões 
que teriam de se 
desviar e ofender 
a Deus, se esti
vessem entregues 
a si mesmos”.

3.° De formá-los 
à virtude, dar- 
lhes os meios de 
adquiri-la: de
senvolver-lhes as 
boas inclinações, 
inspirar-lhes o 
horror do vícios, 
corrigir-lhes os 
defeitos e refor
mar-lhes o cará
ter”.

por mais tempo 
na escola, a fim 
de subtraí-lo à 
influência dos 
maus exemplos 
que encontra a 
cada passo, até 
no seio da fa
mília. ”
p. 485: “Se o 
ensino das ciên
cias profanas 
apresenta certos 
inconvenientes, 
encerra também 
a vantagem de 
ocupar o aluno, 
mantê-lo muito 
tempo na escola 
e assim preservá- 
lo da ociosidade 
e evitar-lhe as 
más companhias 
[...]... uma ocu
pação, um estu
do sério, preser
va a criança das 
paixões per
versas, conserva- 
lhe a fé, a pie
dade e a virtu
de.”

“5.° De ensinar- 
lhes os deveres 
para com os seus 
pais, os pastores 
da Igreja, o 
Chefe do Estado, 
os Magistrados, a 
sociedade, e na
da poupar para 
que sejam crian
ças obedientes e 
respeitosas, bons 
cristãos e virtuo
sos cidadãos.
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diência aos pais e 
às autoridades 
civis e
eclesiásticas é 
mandamento 
divino e um 
dever sempre e 
em toda a parte.”

10/ “Inspirar- 
lhes o gosto e o 
amor pelo tra
balho; mostrar- 
lhes que a pre
guiça é um dos 
vícios mais per
niciosos para a 
alma e para o 
corpo, e fonte de 
uma infinidade 
de faltas.”

“6.° De lhes 
inspirar o amor 
ao trabalho”...

p. 485: “ ...pre
servá-lo da ocio
sidade... ”

11/ “Formá-las à 
compostura e 
boas maneiras: 
incutir-lhes o 
amor à ordem e à 
higiene, obri
gando-as a pôr 
em prática as 
lições recebidas 
sobre essas ques
tões, a ser muito 
leais com todos, 
especialmente 
com as pessoas 
constituídas em 
dignidade.”

“6.° ... de lhes 
ensinar hábitos 
de ordem e lim
peza...”

12/ “Finalmente, 
os Irmãos devem 
ser, para seus alu
nos, modelos de 
piedade e virtu
de, de maneira a 
levá-los a Deus 
muito mais pelos 
exemplos do que 
pelas palavras. ”

Art. 4, p. 59:
... portar-se-ão 

de maneira a dar 
às crianças o 
exemplo de to
das as virtu
des...”
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Vemos, portanto, que esses quatro textos têm entre si laços profundos, 
e que esses capítulos estão todos unidos pela mesma idéia: qual a finalidade 
dos Irmãos? O capítulo VI da Regra começa assim: “A finalidade secundária 
desse Instituto”... e o capítulo I do Guia, p. 83, tem por título: “finalidade dos 
Irmãos, objeto de seu ensino”.

Temos diante dos olhos o processo de como se constituiu a doutrina do 
Instituto:

- um texto normativo do Fundador, hoje perdido, mas do qual podemos 
reconstituir as grandes linhas, graças à “Vida” e também aos manuscritos 
de instruções que os Irmãos João Batista e Francisco nos deixaram;

- o “Tratado da educação” ou A.D.I.M., cujo primeiro capítulo contém seis 
artigos que resumem a obra, sem contar outros extratos provavelmente 
disseminados no resto do documento.

E preciso, por conseguinte, tomar com a maior seriedade as afirmações 
do Capítulo Geral que, na introdução à Regra, nos diz que os Irmãos 
reencontrarão “particularmente nas últimas partes, o resumo de todos os seus 
ensinamentos e, amiúde, suas próprias expressões”. Da mesma forma 
podemos confiar no Ir. Francisco que, na Introdução do Guia das Escolas, 
nos afirma: “Seguimos fielmente as Regras e as instruções deixadas por nosso 
piedoso Fundador sobre a educação da juventude”.

Se formos atentos, essa frase resume o processo de formação da 
doutrina marista que pudemos ver nos textos acerca da finalidade do 
Instituto, provenientes, por um lado, de um escrito do Fundador que queria 
fixar sua prática educativa; por outro lado, de instruções; e, enfim, de glosas e 
citações encontradas pelos superiores para enriquecer a doutrina fundadora.

Hoje devemos proceder a uma operação inversa: destacar dos textos 
compósitos aquilo que é o ensinamento original do Fundador. A operação 
parece possível graças aos manuscritos que possuímos e cujo estudo está 
apenas começando.

Podemos até considerar alguns critérios de diferenciação: quando um 
texto é retomado várias vezes e por diversos autores, sem variantes notáveis, 
estamos provavelmente diante de um escrito do Fundador. Se os textos, 
embora muito semelhantes, guardam diferenças importantes, trata-se 
provavelmente de transcrições de instruções do P. Champagnat. Enfim, tudo 
quanto é citação de bispos, de santos cuja biografia é recente, de autores dos 
meados do século XIX, é evidente que não podem provir de Champagnat. 
Muitas citações da Vida dos Santos, dos Padres do Deserto, parecem também 
acrescentadas, com o correr do tempo, ao texto original do Fundador.

Esperamos, portanto, poder acrescentar às fontes que já possuímos 
sobre o Fundador uma série de documentos saídos sobretudo de suas 
instruções e, às vezes, de seus escritos. O trabalho que você acaba de ler, 
recordando a importância do “Resumo Escrito” de 1824 - que não está 
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irremediavelmente perdido, mas diluído nos manuscritos - e evidenciando 
que as instruções dos Irmãos João Batista e Francisco sobre a finalidade dos 
Irmãos têm certamente por base uma instrução do P. Champagnat, pôde dar- 
lhe uma idéia daquilo que um estudo global dos manuscritos nos poderá 
trazer.
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MARCELINO CHAMPAGNAT 
E O RECONHECIMENTO LEGAL DOS 

IRMÃOS MARISTAS

Quando escrevi este trabalho, pensei que ele poderia esclarecer 
particularidades pouco conhecidas da nossa história.

E em primeiro lugar, por que era importante para o P. Champagnat 
obter a legalização dos Irmãos? De nenhum modo era questão de prestígio 
pessoal, mas de uma dificuldade que exigia solução concreta: a dispensa do 
serviço militar. Talvez alguns digam: “Mas o serviço militar é algo bom para o 
jovem. Dá-lhe abertura de horizontes; firma sua vocação; coloca-o em pé de 
igualdade com os jovens da sua época”... Sim, tudo isso è válido se aludimos a 
um serviço militar de um ano. Entretanto, na época do P. Champagnat, o 
serviço militar engajava o jovem durante 6, 7 ou 8 anos!

Em 1’Hermitage os candidatos se apresentavam, mais ou menos, com 
idade de 20 anos. Aqueles que o governo convocava para o serviço militar, 
deviam afrontar longos anos de caserna e, como haviam recebido pouca 
formação religiosa, arriscavam a perda da vocação.

Os Irmãos das Escolas Cristãs e os membros das Congregações que 
tinham sido reconhecidas pelo governo até 1825, eram dispensados do serviço 
militar. Bastava apresentar um atestado do Superior religioso, declarando-o 
membro do referido Instituto. Recebiam a dispensa mesmo na qualidade de 
noviço ou de religioso empregado em serviços manuais, desde que sua 
Congregação religiosa tivesse como finalidade geral o ensino nas escolas.

Para quem não pertencia a uma Congregação ensinante, reconhecida 
pelo governo, a dispensa ao serviço militar podia ser obtida de duas maneiras:

1) apresentando um diploma oficial de professor e uma promessa escrita de 
trabalhar no ensino durante 10 anos;

2) pagando alguém para fazer o serviço militar no seu lugar.

Esta segunda solução era bastante cara. Em 1841, na contabilidade do 
Irmão Francisco, encontramos uma anotação de 6.000 francos, como 
pagamento de “substitutos para o serviço militar”. Tal quantia representava 
15 salários anuais de um Irmão. E deve-se dizer que, naquele ano, já havia o 
acordo com a Congregação do P. Mazelier - os Irmãos de St. Paul-Trois- 
Châteaux, uma Congregação reconhecida pelo governo - para que o maior 
número possível de Irmãos Maristas, sujeitos ao serviço militar, fossem 
considerados Irmãos daquela Congregação por um certo tempo.
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Portanto, era muito necessário conseguir o reconhecimento legal dos 
Irmãos Maristas. O P. Champagnat teve sucesso em tudo o que empreendeu, 
menos nessa questão da legalização do Instituto. Por quê?

Não vou aqui apresentar todo o meu trabalho, já publicado. E 
suficiente que cada um leia o índice dos assuntos, que é abrangente, e veja o 
que já sabe e aquilo que ainda ignora.

Foram 6 ou 7 tentativas, cada vez com o pedido, o quadro estatístico 
dos Irmãos e das escolas e a apresentação dos estatutos do Instituto. Em si, já 
se trata de algo interessante, pois se pode dizer: “Éramos tantos Irmãs e 
tínhamos tantas escolas naqueles momentos de nossa história”.

No começo a questão não preocupava tanto, porque os bispos tinham 
mais poderes e, mesmo sem uma autorização oficial para o conjunto dos 
Irmãos, sabe-se, pelo relatório do inspetor Guillard, em 1822, que os Irmãos 
de Saint-Sauveur e de Bourg-Argental tinham autorizações individuais (p. 21). 
Mas, a partir de 1825-26, o governo ficou menos favorável às Congregações, 
tornando o reconhecimento oficial necessário. Aliás, o próprio inspetor havia 
sugerido isso na sua visita a Lavalla, em 1822: “Os Irmãos da Escolas Cristãs 
são reconhecidos pela Universidade”. Sub-entendido: “Façam o mesmo”.

Nesta altura temos um mistério: algo havia sido encaminhado, pois 
disso fala o reitor D’Regel, dirigindo-se ao grande chanceler da Universidade, 
Dom Frayssinous, em 4/10/1822: “Uma Instituição, no território da minha 
academia, (fundadores: Courveille e Champagnat ?) poderiam adotar estatutos 
idênticos àqueles dos Irmãos de Ploèrmel. Autorizei com prazer os Irmãos que 
trabalham nos municípios da minha jurisdição”.

Por que não houve uma autorização global nessa ocasião? Certamente 
por causa do P. Bochard, Vigário-Geral, encarregado das questões relativas às 
escolas e que podia barrar tudo, para forçar o P. Champagnat a unir os 
Irmãos Maristas aos membros da Congregação que ele fundara.

Com a chegada de D. Gaston de Pins, em 1824, foi feito um primeiro 
pedido oficial, com apresentação de Estatutos, carta de recomendação do Sr. 
Bispo e assinatura de 14 Irmãos; isso em começos de 1825. A data era ainda 
favorável, mas o pedido não teve sucesso. Por quê? Sabe-se que um Comitê do 
Conselho de Estado, analisando o Estatuto, pediu que fossem trocados os 
termos “Congregação” por “Associação de Caridade” e “votos” por “compro
missos”. Os votos religiosos tinham sido proscritos durante a Revolução, e 
somente, pouco a pouco, retornaram à luz, com os monges de Solesmes e os 
Dominicanos, com Lacordaire. Não se sabe por quais razões o bispo (?) não 
aceitou fazer tais correções, pois não foi dada resposta ao Comitê de Estado, 
perdendo-se uma boa ocasião que voltará somente 25 anos mais tarde. Mais ou 
menos naquela época, o P. Champagnat muda a palavra “promessas” para 
“votos”. Devemos pensar que, talvez, o Fundador percebia contraditório o uso 
do termo “promessa” ?
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O terceiro pedido, em 1828, acontece durante o período das “Orde
nanças”, isto é, período de lutas contra os jesuítas, que recomeçavam sua 
atuação e a quem se atribuía, com exagero, muita influência. Dizia-se que era 
preciso impedir a abertura de seminários, porque não formavam apenas 
sacerdotes, mas preparavam uma “inteligenzia” que influenciaria todos os 
Ministérios. As “ordenanças” não foram dirigidas contra os Pequenos Irmãos, 
que atuavam em escolas primárias, mas apresentavam mentalidade muito 
anticlerical, atingindo-os indiretamente. O rei Carlos X, apesar de 
exageradamente cristão, se assim podemos nos expressar, era obrigado a 
assinar tais “ordenanças”.

Na mesma época, 1828-29, o P. Champagnat estará preocupado com 
outras questões: meias de pano e método de leitura. Em 1830 acontece a 
Revolução, com a queda do rei. Provisoriamente se perderá o apoio dos 
membros do Conselho Regional e do Conselho Geral que, por princípio, 
serão inimigos dos amigos do partido anterior. E verdade que a situação 
mudará logo, mas naquele momento, 1830-31, não havia ambiente para um 
pedido de reconhecimento oficial, tanto mais que o Chefe departamental da 
Loire, Sr. Scipion Mourgue, um energúmeno, procurava prejudicar o mais 
possível os Irmãos Maristas. (p 81).

Uma nova tentativa será feita em 1832. Como até então, mesmo 
corroborado com a assinatura do Sr. Bispo, não se conseguira nada, começa- 
se a falar, no arcebispado de Lião, da possibilidade de união com a 
Congregação de Saint-Viateur. Essa questão é desenvolvida pelo Ir. João 
Batista, na biografia do Fundador. Entretanto podemos acrescentar alguns 
pormenores: O P. Querbes obteve “in extremis”, antes da Revolução de 1830, 
o reconhecimento oficial da sua Congregação de Saint-Viateur que, naquela 
data, contava apenas uma escola e três candidatos. Champagnat, que em 
1832, relacionava 19 escolas e 100 Irmãos, havia pensado em unir-se aos 
Marianistas. Como os Marianistas estavam longe, foi proposta a união com a 
Congregação de Sain-Viateur, primeiro como uma união apenas “no papel” 
para tornar-se, depois, união real, isto é, fusão sob a direção do P. Querbes. 
Sabemos como terminou essa história, entretanto há muitos documentos que 
podemos acrescentar e que eu apresentarei ao longo deste trabalho e num 
artigo que estou escrevendo sobre a obediência de Champagnat.

Eis-nos no período 1834-36. Introduzí um capítulo sobre a lei Guizot, 
emanada em 1833. A partir de então, as escolas normais farão forte 
concorrência às escolas dos Pequenos Irmãos. Mas Guizot, ainda que 
protestante, não se opõe diretamente aos católicos. Se nos perguntamos como 
os Irmãos podiam escapar do serviço militar, no período 1830-34, a resposta 
se encontra na grande carência de educadores, fazendo com que o governo 
não fosse tão exigente com relação aos Irmãos, uma vez que não o era nem 
mesmo com seus próprios professores.
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Entretanto, o mundo oficial do Conselho regional e do Conselho 
departamental tinham voltado a apoiar o P. Champagnat e seus Irmãos, embora 
queixando-se dos dirigentes da diocese, não de D. Gaston de Pins, mas de seus 
vigários-gerais. Essas nuanças o Ir. João Batista desconhecia (p. 108).

O P. Champagnat começa a contatar Saint Paul-Trois-Châteaux e isso o 
dispensará de uma possível união com os Clérigos de Saint-Viateur. Por sinal, 
estes passam por uma prova e mereceram - talvez não tenham merecido - 
carta de reprovação por parte do arcebispado. E ocasião, portanto, para que o 
P. Champagnat recomece as diligências e que as faça por própria iniciativa.

Vimos como os Irmãos não eram bem tratados pelo governo, em 1830. 
Apesar disso, em dezembro de 1833, receberão uma apreciação bastante 
elogiosa da parte do inspetor Dupuy, que assistira aos cursos de férias que o P. 
Champagnat organizava para os Irmãos. O inspetor encontrou nas nossas 
escolas uma organização tão perfeita quanto aquela dos Irmãos das Escolas 
Cristãs, encontrou bons métodos e um modo de ensinar que, para a escola de 
Bourg-Argental, foi classificado de primeiro nível.

Isso tudo encorajou o P. Champagnat a recomeçar o processo. Entre os 
anos 1834 e 1835 escreveu ao Rei, à Rainha e ao Ministro da Instrução 
Pública. Fez acordo com o P. Mazelier, de Saint Paul-Trois-Châteaux, para 
colocar sob sua tutela os Irmãos sorteados para o serviço militar. Também 
decidiu ir a Paris pessoalmente.

O assunto de Paris é bem explicado pelo Ir. João Batista. Entretanto 
será interessante ver as diligências de 1836. Champagnat tem o apoio da sua 
região. Os membros do Conselho Regional e do Conselho Departamental já 
não são as mesmas pessoas de 1830, são da mesma tendência política, mas 
agora são favoráveis à obra dos Irmãos. Como Champagnat, eles desejam o 
reconhecimento legal dos Irmãos. As estatísticas da época falam de 200 
Irmãos e 30 escolas, das quais dois terços eram escolas municipais.

O Ir. João Batista diz que o P. Champagnat percebeu que perdería seu 
tempo, quando soube que Guizot retornaria ao Ministério, pois Guizot era 
protestante e não aprovaria uma Congregação dedicada à Santíssima Virgem 
Maria. Isso não è verdadeiro; talvez tenham sido coisas que lhe disseram. O 
que há de verdadeiro é que Guizot, em 1834, não aceitou l’Hermitage como 
uma escola normal. Sabe-se também que Champagnat chegou a Paris no dia 
28 de agosto, quando acontecia a mudança no Ministério. E como Guizot 
assumiu o cargo no dia 5 de setembro, não se poderia esperar que viesse 
interessar-se logo por esse dossiê particular. Por outro lado, o que fez 
Champagnat regressar logo, antes de 20 de setembro, eram seus 
compromissos em Belley: retiro e eleição do Superior Geral dos Padres 
Maristas, que acabavam de ser reconhecidos pela Santa Sé. Ainda conseguiu 
tempo para deixar um pequeno artigo para ser publicado no “L’Ami de la 
Religion”. Depois, em novembro, D. Pompallier, antes de partir para a 
Oceania, será portador de outro pequeno escrito, endereçado à Rainha.
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No ano de 1837 temos a preparação de novo pedido de aprovação, com 
todo o necessário: recomendação do Conselho regional, estatísticas, etc., e 
retorno a Paris em janeiro de 1838. Dessa vez temos o diário do P 
Champagnat, que nos permite saber dos seus contatos, não somente com 
políticos, mas também com outras pessoas, como o P. Desgenettes, fundador 
da arquiconfraria de Nossa Senhora das Vitórias, à qual fomos afiliados. Isso 
nos faz pensar que Champagnat deve ter tido informações sobre as aparições 
da Medalha Milagrosa, na “rue du Bac, 6”, acontecidas seis anos antes, pois 
hospedava-se na vizinhança do local, e o P. Desgenettes decidira dar a 
medalha milagrosa, como insígnia, a todos os membros de sua confraria.

O diário de Paris também nos permite constatar como o Fundador 
“movia céus e terra”, para realizar aquilo que lhe parecia obra de Deus. O 
Ministro Salvandy fazia duas objeções à obra de Champagnat, dizendo que 
havia perigo moral na questão de comunidades só com dois Irmãos e que a 
nova Congregação prejudicaria os Irmãos das Escolas Cristãs. Isso foi dito ao 
Sr. Fulchiron, que era deputado pela região do Ródano, o qual transmitiu 
essas objeções ao P. Champagnat no dia 9 de fevereiro. Imediatamente o 
Fundador escreveu aos bispos de Lião e de Belley, dizendo-lhes que deveríam 
escrever ao Ministro e fez-lhes, por assim dizer, um rascunho de como deveria 
ser a carta, refutando aquelas objeções. Os dois bispos respondem no dia 13 
de fevereiro, com cartas semelhantes quanto aó tema, mas apresentando 
considerações diferentes, que demoliam as objeções do Ministro (144, 148, 
149). E como se os dois bispos se tivessem reunido, para traçar juntos 
respostas tão astuciosas.

Desse período, há vários capítulos que contam a história. O Fundador 
retorna de Paris pelo final de abril, porque o Ministro tinha decidido 
consultar os Chefes departamentais do Ródano e da Loire e era preciso, 
portanto, estar preparado para qualquer eventualidade. Aproveita para 
começar o mês de Maria em 1’Hermitage e para realizar uma Tomada de 
Hábito. No dia 13 de maio parte novamente para Paris, para continuar a luta. 
Ao chegar, fica sabendo que a carta do Chefe departamental da Loire não 
havia sido expedida ainda. Então, numa época em que não se contava com 
telefone nem Fax, faz de tudo para estimular uma resposta, conseguindo o 
documento esperado no dia 24 de maio.

A propósito do Ministro Salvandy, já disse algo neste trabalho e quero 
acrescentar somente que não era homem mau mas, pelo fato de ser muito 
vigiado pelas facções concorrentes, devia evitar passos falsos nas questões 
com a Igreja.

Finalmente, deve-se dizer que foi a questão do Colégio de Saint- 
Chamond que determinou a obstrução completa do processo. Era uma escola 
reconhecida pela Universidade, apesar de que alguns diretores e professores 
eram sacerdotes. O prefeito e o pároco de Saint-Chamond, que queriam uma 
escola privada, tomaram a iniciativa de confiar a direção da mesma ao P. 
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Terraillon, assistente do P. Collin e vigário de uma paróquia de Saint- 
Chamond. Terraillon aceitava o encargo desde que pudesse escolher alguns 
professores entre os membros da Terceira Ordem da Sociedade de Maria, 
considerados maristas. Essa história apresenta-se como luta aberta contra a 
Universidade.

Os membros do Conselho municipal de Saint-Chamond, na sua 
maioria, eram favoráveis ao prefeito, Sr. Ardaillon. Mas entre eles houve um 
que se opôs ferrenhamente, inventando fatos. Numa carta ao reitor da 
Universidade, imaginando Champagnat, Terraillon e os Irmãos Maristas 
todos da mesma associação, pintou-os assim: “Humildes e pobres nas 
origens, formavam associação desapercebida até que, de repente, tornados 
milionários como que por encanto, mudaram seu modo de proceder, 
mostrando-se ambiciosos e afoitos. Os Irmãos da Doutrina Cristã devem 
esperar dura concorrência. Quanto ao seu Colégio, devemos mover guerra de 
morte”. (201)

Essa carta é do mês de agosto. Champagnat tinha regressado de Paris 
no mês de julho. Desde o início de julho o reitor da Universidade sabia dos 
planos que visavam trocar o diretor leigo do Colégio de Saint-Chamond, 
Maury, pelo P. Terraillon, pois as decisões do Conselho municipal de Saint- 
Chamond. tinham sido decididas durante o mês de junho. Quanto ao P. 
Terraillon, aceitava tomar posse somente com a condição de escolher seus 
professores, coisa que o reitor declarou contrário aos princípios da 
Universidade o que, finalmente, impediu a realização daquele projeto.

Tudo isso vinha sendo tramado nos últimos dias em que Champagnat 
estava em Paris. Quando retornou, compreendeu a confusão que as 
autoridades tinham feito entre Pequenos Irmãos e Grandes Irmãos, pois se os 
Irmãos das Escolas Cristãs já eram nomeados como Grandes Irmãos, apesar 
de se ocuparem com escolas primárias, quando mais não classificariam da 
mesma maneira quem pretendia assumir um colégio (escola secundária)? Para 
Salvandy, Champagnat não seria um humilde sacerdote, sem pretensões, mas 
um grande espertalhão.

Champagnat teve que apressar-se para corrigir as coisas. Dirigiu-se ao Sr. 
Baude, em quem confiava, e que era deputado, membro do Conselho geral, de 
tendência liberal, que fora chefe da polícia em Paris, em 1831. De sua parte o 
Sr. Baude, que estimava o P. Champagnat, mostrou-se disposto a colaborar. 
Assim, escreveu a D. Gaston de Pins - que provavelmente era favorável à 
nomeação do P. Terraillon e de membros da Terceira Ordem Marista para o 
Colégio de Saint-Chamond, - para lhe dizer, de modo firme mas polido, que se 
o P Champagnat iria fracassar no pedido da autorização legal do Instituto, isso 
se deveria atribuir à questão do Colégio de Saint-Chamond. D. Gaston de Pins 
escreveu imediatamente ao senhor Ministro, explicando que não devia 
confundir os Pequenos Irmãos de Maria com a Sociedade de Maria, com 
objetivos não totalmente iguais. Infelizmente já era tarde para interceder.
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Marcelino Champagnat e o reconhecimento legal dos Irmãos

Tudo isso nos faz refletir no relacionamento difícil Champagnat- 
Terraillon, no jogo de palavras entre os dois, na diligência, quando regressam 
de Belley, na carta violenta do P. Collin, determinando que os pedidos 
passassem pelo P. Terraillon, seu assistente, mas residindo em Saint- 
Chamond, assunto que o P. Champagnat lhe repreende. Recordo esse tema 
cada vez que devo explicar o difícil problema da carta cominatória que o P. 
Champagnat recebeu, com uma ordem formal, assunto que poderia ter dado 
problemas para a causa da sua beatificação, o que não ocorreu. O tema só é 
bem compreendido quando se conhece o essencial da questão, vendo que ele 
se entrelaça com a grande questão da busca do reconhecimento legal do 

stituto.

Ir. Gabriel Micbel-Roma, novembro de 1997.
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CHAMPAGNAT, DIA POR DIA.

Estou procurando refazer uma cronologia, mas que seja 5 ou 10 vezes 
mais completa que aquela que foi publicada nos anos setentas. Limitar-se-á ao 
período de vida de Marcelino Champagnat. Já redigi algo sobre os anos de 
1822 a 1828.

Meu objetivo é o de fornecer aos pesquisadores dados precisos sobre 
acontecimentos em determinado mês, ou semana, ou dia. Falta-me colocar 
ainda muitas referências, para que tudo tenha base histórica.

Dou alguns exemplos:

Janeiro de 1822. Relato aquilo que acontecia com os primeiros Irmãos, 
quando a Congregação não era ainda reconhecida. Apresento uma 
autorização particular do reitor da Universidade. ADL T. 14 (Arquivos 
Departamentais da Loire).

Março de 1822. Apresento a carta dirigida ao Papa Pio VII pelos 
aspirantes ao ramo dos Padres Maristas. E assinada por Colin e por 
Courveille e traz o endereço de Cerdon. A resposta do Papa, efetivamente, 
será recebida em Cerdon. Há referências ao ramo dos Irmãos de 
Champagnat, pois indica as seguintes atividades: salvação das almas, missões, 
catequese aos ignorantes, formação dos jovens na virtude e na ciência, visita 
aos prisioneiros e aos doentes (coisa que os Irmãos faziam nos primeiros 
tempos).

Março de 1822. A chegada a Lavalla do ex-Irmão das Escolas Cristãs. 
Para mim é incontestável que se trata de um tal de Grizard, que trouxe o 
grupo dos 8 postulantes no início de março, que foi mandado embora no dia 
20 e que no dia 22 ou 23, sempre em março, recebeu autorização do reitor da 
Universidade para ser professor em Charlieu. No dia 25 o subchefe 
departamental de Roanne submete essa autorização ao Chefe departamental. 
Ele afirmara, em Lavalla, que tinha estado 6 anos com os Irmãos das Escolas 
Cristãs (conforme Ir. João Batista); mais tarde, repetirá a mesma afirmação 
para o inspetor. Em Charlieu, experimentou formar alguns noviços, do modo 
como se fazia em Lavalla, e manteve contatos com Courveille. E bem provável 
que o P. Champagnat o tenha perdido de vista desde que o mandara embora.

12 de junho de 1822. Carta de D. Bigex, bispo de Pignerol, para os dois 
Colin, referente à carta do Papa Pio VIL

132



Champagnat, dia por dia

8 de novembro de 1822. Entrada no noviciado de Marcellin Saby, que 
não perseverou. Darei as datas de entrada dos postulantes que virão. 
Pagamento de 10 francos para o Seminário, em Lião, o que corresponde a 4 
dias de hospedagem. Logo, tinha deixado Lavalla no dia 4 ou 5, para 
encontrar-se com Courbon, Gardette e Bochard. (A sigla GM significa 
“reconhecimento legal.)

26 de novembro de 1822. Relato toda a história de Charlieu, onde 
Grizard, depois de não sei qual besteira, teve que fugir. Como estava ligado a 
Courveille para o atendimento das escolas da região de Feurs, este último 
obrigou o P. Champagnat - que estava terminando a grande obra de 
l’Hermitage - a ceder-lhe três Irmãos para substituir esse Grizard, que fingia 
ser um afiliado de Lavalla.

l .° de janeiro de 1823. Entrada no noviciado de Villelonge, o Ir. 
Doroteu.

fevereiro de 1823. O episódio do “Lembrai-vos, na neve”.
25 de março de 1823. Macchi recebe cartas anônimas, anunciando um 

cisma se for designado um Administrador Apostólico para Lião, em 
substituição do cardeal Fesch. E algo importante, que nos faz compreender a 
atitude do P. Bochard, em l.° de setembro, por ocasião do retiro dos padres 
da diocese, ao qual está presente também o P. Champagnat, e onde Bochard 
tenta influenciá-los com a idéia de não aceitarem um Administrador. Sobre o 
assunto, Courbon dirá que não se tratava mais de galicanismo mas de 
“galicanagem”.

20 de outubro de 1823. O P. Seyve, um dos 12 ou 15 que se haviam 
comprometido com a fundação da Sociedade de Maria, pregou o retiro em 
Lavalla e indispôs os Irmãos contra o pároco Rebod.

Ano de 1825. Relato muitas vezes as indicações financeiras de entradas 
e de saídas que o P. Champagnat anota no caderno de contabilidade.

Ano de 1826. Para o dia 7 de agosto eu apresento um longo relatório de 
contas, independente do caderno de contabilidade. Certamente é uma 
prestação de contas de Champagnat exigida pelo arcebispado que, no dia 8 de 
agosto havia renunciado à idéia de nos unir aos Irmãos do Sagrado Coração, 
por causa do suicídio de Coindre, acontecido pelo final de maio. Ao comunicar 
aquela decisão o arcebispado havia pedido ao P. Champagnat para não abusar 
das despesas: “O deplorável atendimento material dos Irmãos de l’Hermitage nos 
impele a solicitar uma detalhada prestação de contas da sua situação”.

Devido a minha idade e ao fato de eu estar próximo dos arquivos 
departamentais da Loire, bem como dos arquivos diocesanos, é isso que 
penso poder realizar ainda, colocando uma pequena luz sobre cada mês ou 
cada dia da vida de Marcelino.

Isso me possibilitará justificar muitos detalhes nos tomos 2 e 3 do meu 
livro “Nascido em 1789”. Desse livro, o tomo n.° 1 está esgotado, ao menos 
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em l’Hermitage (não sei se há estoque em Saint-Genis ou em Roma). Quanto 
aos dois outros volumes, há bastantes exemplares ainda, apesar de serem 
menos caros. (3.000 cada um) em relação àqueles do primeiro volume (5.000 
cada um).

Ir. Gabriel Micbel- Roma, novembro de 1997.
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ABORDAGENS PARA DESCOBRIR OS 
ELEMENTOS DE BASE DA PEDAGOGIA 

MARISTA NA ESPANHA, 
servindo-nos de algumas fontes históricas

Jr.J.J. Moral

PRÓLOGO

Em vez de uma obra acabada, apresento uma hipótese de trabalho, em 
outras palavras, uma síntese preliminar a um trabalho histórico:
- indicar as fontes,
- iniciar um diálogo sobre as origens dessa parte da história marista,
- completar as teorias e verificá-las.

De qualquer modo, devemos consultar novas fontes que podem mudar 
tudo.

Estas fontes seriam:
• os arquivos gerais em Roma,
• os arquivos de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
• os arquivos de Lacabane,
• os arquivos de Aubenas,
• os arquivos de Madri,
• os arquivos de cada Província da Espanha.

INTRODUÇÃO

Podemos resumir em cinco curtos capítulos o desenvolvimento 
histórico da ação pedagógica e educativa marista na Espanha durante estes 
cento e onze anos, 1886 - 1997.

No decorrer desse período existe uma herança pedagógica que se 
transmitiu, uma evolução dos princípios educativos recebidos das gerações 
precedentes e uma adaptação criativa e atualizada, conforme as circunstâncias 
e as necessidades que surgiram ao longo destes cem anos.

135



Para que minha exposição fique mais clara, dividi-a em cinco etapas: 
1) Ao longo de algumas fontes históricas: é uma chamada histórica que relata 

nossas origens e os valores do passado.
2) A herança e as tradições recebidas dos Irmãos franceses: uma espécie de 

adega onde o bom vinho pôde amadurecer e tornar-se uma produção de 
denominação de origem.

3) A adaptação desses princípios a um contexto novo: esforços empregados 
para mudar as maneiras de fazer e o sucesso que daí resultou.

4) As criações e adaptações para seguir a evolução: as idéoas e os conceitos 
mudam sem cessar, como também as mentalidades da sociedade que a 
educação deve penetrar.

5) Os desafios para o futuro: as perspectivas futuras que é preciso enfrentar 
com audácia e esperança.

O trabalho que me é solicitado apresentará, sem dúvida, numerosas 
lacunas, devido aos condicionamentos de toda a espécie. Tentarei suprir esses 
inconvenientes com dados, imagens e gráficos.

Os homens formados tendo em vista a sociedade: bons cristãos e bons 
cidadãos. As obras lançadas. Os acontecimentos vistos de forma objetiva ou 
subjetiva, com todas as limitações. Eis a história de milhares de obreiros da 
Vinha do Senhor, cultivados e cuidados.

AO CORRER DAS FONTES HISTÓRICAS

E, antes de tudo, um filete de água tênue, mas fonte original e segura: o 
Irmão Hypolitus. Em seu tempo, redigiu um ensaio de publicação, sob a 
denominação: “Ensaio de síntese histórica da obra marista na Espanha”. 
Protagonista desde o início, fundador de numerosos estabelecimentos 
educativos, Provincial da Província da Espanha, podemos confiar naquilo que 
nos transmite em sua síntese histórica.

“Stella Maris” publicou, antes da morte do Irmão Hypolitus em 1942, 
uma síntese dos 50 primeiros anos da Província. Entretanto, o imenso 
trabalho de pesquisa do Irmão Pypolitus não foi publicado e permanece nos 
arquivos de Las Avellanas. Trata-se de mais de 42 cadernos, de uma escrita 
cuidadosa, contendo dados e efemérides que mereceríam um destaque maior.

As “Páginas de História”, do Irmão Eduardo Corredera, são uma 
coletânea de acontecimentos, de obras e de memórias que nós teríamos 
irremediavelmente perdido se não fosse a intervenção e a elaboração do 
historiador. Uma parte desse canteiro de trabalho está publicada; a outra (três 
volumes de “História das Obras Maristas”, inéditos) poderá ser objeto de 
pesquisas ulteriores.
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Abordagens para descubrir os elementos da pedagogia marista

Uma publicação anônima, a mais antiga da história da obra educativa 
marista da Espanha, traz este curioso título: “Memórias das Bodas de Prata 
da Província Espanhola de Barcelona”, editada em 1912 pela imprensa 
católica de Barcelona. Existem raríssimos exemplares dessa edição, onde 
encontramos uma síntese dos 25 primeiros anos. Portanto, um filete de água 
remontando às fontes autênticas.

Primeira contribuição educativa

As fontes pedagógicas e educativas mais eficazes e mais duráveis devem 
ser buscadas remontando outros filetes de água e outros afluentes. A edição 
de livros escolares foi um trabalho laborioso, fruto do talento e dos esforços 
por parte dos Irmãos franceses, que souberam transmitir aos Irmãos 
espanhóis. Possuímos ainda coleções inteiras que escaparam aos incêndios, às 
destruições violentas e que nós conservamos como tesouros culturais de 
grande riqueza pedagógica.

A esses textos fazia alusão um grande escritor da primeira hora, Josep 
Pia, antigo aluno de Palafrugell e de Gerona, que no-los descreve em detalhe 
e nos transmite suas “Memórias” de antigo aluno.

Nós conservamos desse autor ampurdanês, notoriamente crítico e 
judicioso sobre tudo aquilo que lhe cai sob a pena, palavras particularmente 
interessantes (cf. Educador Marista II, p. 362): “O Irmão Diretor me prepara, 
mas contra a vontade, ao bacharelato. Tínhamos comprado os livros e os 
programas exigidos pelos professores do Liceu Figueras. Esses livros eram mal 
apresentados, complicados e em desordem espantosa. Comparados com os 
manuais franceses do Ensino Primário que havíamos seguido e que eram tão 
claros, precisos e simples (eu me lembro, por exemplo, dos Primeiros Elementos 
de Cosmografia de J. H. Fabre, o célebre entomologista, que era um verdadeiro 
regalo), os livros do ensino oficial causavam-me uma angústia semelhante àquela 
que ressentem os temperamentos nervosos em face da desordem, da obscuridade 
e da falta de equilíbrio e de medida”. (Josep Pia, Gerona, Um livro de recordes. 
Ed. Destino, Barcelona, 1952 p. 23)

Eis outros textos: “Pedagogicamente, traziam os métodos franceses 
elementares: a clareza, a paciência, a tenacidade, o gosto pela emulação 
pessoal, sem a qual não há ensino possível. Exigiram um mínimo de higiene. 
Fomentaram os jogos francos e duros. Os castigos racionais, raramente 
excessivos. Compreenderam o sentido do ensino. Tiveram a vantagem de 
poder ensinar o francês admiravelmente e o castelhano com proveito: o 
francês porque era sua língua materna, e o castelhano porque o conheciam 
como estrangeiros que o estudaram, melhor que os mestres nacionais que 
supõem dominá-lo por inspiração. Sobre o caótico temperamento 
ampurdanês projetaram um pouco a disciplina francesa que deu resultados 
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indiscutíveis. Criaram um colégio, para resumir, limpo, religioso e 
pedagogicamente normal. Eu, que sou partidário da pedagogia de antes, 
pressinto que só lhe faltava ser totalmente francês, quer dizer, mais rígido e 
com mais disciplina”.

Primeiro as coleções livres da editora FTD, depois, da editora Luis 
Vives, foram não somente uma contribuição intelectual de primeira ordem, 
mas também uma iniciativa pedagógica cujo mérito foi reconhecido em toda a 
Espanha.

Os mapas e toda a série cartográfica, impecavelmente apresentadas, os 
textos de Matemática com numerosíssimos exercícios sistematicamente 
distribuídos, a Física, a Química, as Ciências Naturais, os livros de História e 
de Instrução Cívica foram universalmente reconhecidos pela excelente 
qualidade pedagógica.

As edições dos seguintes livros ilustram perfeitamente as aplicações 
pedagógicas e a pedagogia marista, que chegaram até nossos dias como os 
modelos dessa tradição educativa:

- Psicologia pedagógica, FTD, 1932, Barcelona.
- Guia do Mestre, Edelvives, 1942, Saragoça.
- Rainha e Mãe, Edelvives, 1943, Saragoça.
- Catecismo do Sagrado Coração, Edelvives, 1945, Saragoça.
- Catecismo da Santíssima Virgem, Edelvives, 1945, Saragoça.
- Pedagogia Geral, Edelvives, 1946, Saragoça.
- História da Pedagogia, vol. I e II, Edelvives, 1965, Saragoça.

1.1 A PROVÍNCIA MARISTA DE ESPANHA

O ponto de partida dos Irmãos Maristas na Espanha situa-se em 19 de 
dezembro de 1886. Nessa data, quatro Irmãos franceses chegam a Gerona 
para aprender a língua espanhola, irem logo em seguida à Argentina e 
trabalhar em colaboração com os Padres Lazaristas. Como a partida foi 
adiada para mais tarde, junho de 1887, os Irmãos começam a dar aula e, em 
setembro, o número de alunos já chegava a 120. Antes do final desse primeiro 
ano, tomam a decisão de continuar em Gerona e aí prosseguir a obra marista.

1.2 AS DUAS CORRENTES: 1903

No dia 23 de junho de 1903, um outro grupo de Irmãos Maristas 
franceses, expulsos de seu país pela Lei de Combes, que torna a vida 
impossível nas comunidades religiosas, entra no país basco espanhol e funda 
um colégio em Onate, em locais de sua famosa e bela universidade.

Um terceiro grupo já se tinha instalado, em maio de 1903, em Pontós, 
na Província de Gerona.
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Abordagens para descubrir os elementos da pedagogia marista

Essas três correntes francesas vão desenvolver-se, cada qual por seu 
lado, e vão constituir-se na base das três Províncias maristas da Espanha: a 
Província dita de Espanha, com o núcleo dos primeiros Irmãos chegados a 
Gerona, a Província de Anzuola, assim chamada porque os Irmãos que 
chegaram a Onate instalaram logo seu noviciado em Anzuola, pequena 
cidade de Guipúzcoa, a dez quilômetros de Onate; e finalmente a Província 
de LEÓN, pois os Irmãos de Pontós iniciaram logo seu trabalho educativo 
no nordeste.

13 A INSTALAÇÃO, AS FUNDAÇÕES, A ORGANIZAÇÃO

Eis a relação cronológica da primeira fundação.
As fundações se sucedem em ritmo acelerado de duas escolas por ano: é 

uma prova tangível de sua reputação.
Eis a distribuição geográfica sobre as costas da Catalunha. Alguns 

exemplos da herança pedagógica e educativa dos primeiros Irmãos chegados 
à Espanha.

1. 4 AS BODAS DE PRATA DA PROVÍNCIA DE ESPANHA (1912)

Em 1912 celebram-se as Bodas de Prata da chegada dos Irmãos à 
Espanha. Vinte e cinco anos se tinham, portanto, passado desde os 
primórdios em Gerona, em 19 de dezembro de 1886. Essa efeméride poderia 
ter passado despercebida; mas conservamos um testemunho escrito 
particularmente interessante: um livro com a relação dos atos que se passaram 
durante esse período. Mostra a vitalidade da Província de Espanha e espírito 
de corpo de seus organizadores. Uma reunião dos Irmãos, noviços e 
juvenistas foi organizada em Las Avellanas, em 1912: foi a grande assembléia 
de avaliação e de ação de graças.

AS PRIMEIRAS NEGOCIAÇÕES TENDO EM VISTA A DIVISÃO DAS 
PROVÍNCIAS (1924, 1929, 1932)

A expansão, a vitalidade e o renome de nossas obras foram os três 
fatores favoráveis ao desenvolvimento e à implantação da obra educativa dos 
Irmãos Maristas na Espanha.

A vitalidade dos Irmãos Maristas na Espanha começa rapidamente. Em 
1890, já havia oito casas com 70 Irmãos e mais de 1.000 alunos. Em 1900, os 
Irmãos possuíam na Espanha 30 casas com 287 Irmãos, 120 aspirantes e 5.150 
alunos. Em 1930 há 92 casas com 1.126 Irmãos. 552 aspirantes e 25.000 
alunos.
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A expansão na América é outro sinal de vitalidade. Desde 1889, os 
Irmãos Maristas espanhóis colaboram na Colômbia. Em 1889, chegam ao 
México. Em 1903, à Argentina; em seguida será o Peru, em 1909, o Chile, em 
1911, e a Venezuela, em 1925.

Isso levou os superiores não apenas a reagrupar as obras em três 
diferentes Províncias e Distritos (Espanha, Anzuola e Leão), mas também a 
pensar numa eventual divisão. As circunstâncias políticas e outras mais 
retardaram as previsões jurídicas.

2. A HERANÇA E A TRADIÇÃO NA EDUCAÇÃO MARISTA DA 
ESPANHA

Sem esquecer as datas nessa segunda etapa, nós nos deparamos com o 
aparecimento de elementos educativos transmitidos por herança e por 
tradição, a saber: os elementos herdados legalmente e os elementos 
aprendidos rapidamente pelas novas gerações, as duas complementando-se e 
se adicionando de maneira harmoniosa e eficaz.

Cinco feitos concretos com suas datas; cinco elementos educativos com 
seus dinamismos, fontes de fecundidade:

2.1 Bodas de Ouro frustradas (1886 - 1935)
Tudo estava pronto para essa celebração efetivamente solene. O Irmão 

Laurentino tinha ido a Las Avellanas para o último ademão nos trabalhos de 
arrumação para hospedar os Irmãos convocados para uma renovação 
espiritual, estágio que deveria constituir o âmago dessa celebração da 
Província e que duraria dois meses. Ao seu retorno a Barcelona, começam as 
desordens políticas e se sucedem as horríveis notícias de assassinatos e 
desaparecimentos de Irmãos. As festas nem puderam começar.

Eis como o Irmão Hipólito descreve a situação: “A Província, como 
previsto, com um coração pleno de entusiasmo e de gratidão, preparava-se para 
celebrar estes cinquenta anos de existência, a reviver o passado, a aplaudir as 
realizações dos superiores e a louvar o Senhor pelas suas obras. A restauração do 
convento das Avellanas deveria ser de qualquer modo a manifestação plausível e 
duradoura de nossos sentimentos de gratidão, a recordação transmitida de uma 
geração à outra. Aí circunstâncias nos obrigaram a mudar de programa. Em face 
das ruínas da maior parte de nossas obras na Espanha, em face dos incêndios das 
igrejas, dos sacrilégios, das blasfêmias proferidas pelas massas com sentimentos 
diabólicos, não é um hino de louvor que brota espontaneamente de nossos 
corações, como seria de desejar, mas são exclamações de dor, acompanhadas, é 
verdade por"fatos de resignação”.

(“Ensayo de una síntesis histórica de la obra marista en Espana”, Stella 
Maris, 1938 - 39, p. 13)
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2.2 A Guerra civil: as perdas incalculáveis
A guerra foi um desastre incalculável sob todos os pontos de vista e sob 

todos os domínios. A semente do sangue dos mártires é promessa de 
fecundidade. E o sentido exato das palavras do historiador que escrevia logo 
depois dos acontecimentos:

“Entretanto, no meio da desolação, vozes puras se elevam ao céu diante do 
trono do Senhor para implorar perdão e misericórdia. São as vozes dessas 
centenas de confessores de sua fé que passaram pelas prisões da iniquidade, as 
vozes dos mártires oferecendo suas palmas ao Cordeiro Imaculado e pedindo a 
paz e o amor para o mundo. O primeiro foi o Irmão Lycarion, Diretor da Escola 
Operária de Pueblo Nuevo, em 1904, por ocasião da semana vermelha de 
Barcelona. Em 1934, era a vez do Irmão Bernardo, Diretor da Escola dos filhos 
dos mineiros de Barruelo. Hoje, é uma plêiade de Irmãos nossos, cuja glória 
ilumina o céu de nossa Província, pois sai enriquecida com o tesouro de seus 
santos mártires e de suas virtudes, fecundada como é do sangue dos mártires. ‘Te 
martyrum candidatus laudat exercitus”’.

2.3 O sangue dos mártires jorra em semente, promessa de flores
Eis os dados e as perspectivas estatísticas:

- Os MÁRTIRES...
- Os dados da Província até 1936
- Os dados da Província até 1940

2.4 A primeira multiplicação
- Da Grande Província da Espanha às três e depois às quatro Províncias
- Leão, Norte-Sul, Levante
- Leão, Bética, Norte, Levante

O decreto do Conselho Geral, reunido em Saint-Genis-Laval no dia 3 
de maio de 1944 nos permite estudar os detalhes das duas divisões sucessivas 
e das demarcações atribuídas.

2.5 A expansão dos anos quarentas
- O desenvolvimento das obras educativas
- As casas de formação
- O impulso dado à escola e as expectativas da população, produzem 

frutos imediatos
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Segunda contribuição educativa
A contribuição não consiste no apego ou na defesa de um método, 

como vamos ver, mas num trabalho aberto a todos os progressos educativos, a 
todas as formas e a todas as experiências pedagógicas, permanecendo ao 
mesmo tempo fiéis aos grandes princípios e aos valores seguros em educação.

A segunda geração, aquela que vive nestes 30 a 35 anos num clima de 
tensões, caracteriza-se pela angústia, pela desconfiança, pelo pessimismo e 
talvez também pela preponderância dos valores assimilados ou por uma luta 
antagônica, por vezes encarniçada, outras vezes mortal, onde triunfam os 
valores contrários à fé, no esforço, na constância, no trabalho, no amor dás 
coisas bem feitas e na confiança de um futuro melhor.

O ambiente que eles suscitam ao redor deles
Eis aqui alguns “fioretti” colhidos no jardim de nossas revistas de 

família:
“Reinou entre eles uma confiança inteira e um grande entusiasmo: era 

uma comunidade modelo onde se vivia ao pé da letra o mandamento do 
Senhor: “Amai-vos uns aos outros”.

Um dia do mês de maio em que eles voltavam da igreja de Nossa 
Senhora do Carmelo onde tinham celebrado o mês de Maria, o mês das flores, 
foram abordados por um senhor bem vestido que os saudou num francês bem 
acadêmico. Questionou-os sobre o colégio do qual tinha lido elogios na 
imprensa. Satisfeito com a resposta que lhe deram, pediu que matriculassem 
seu filho Narcisse nesse colégio. O senhor em questão era o advogado Manuel 
Vinas (Desvignes), cônego da S.I.C.

E o bom cronista já transcreve a primeira reação da localidade: “Uma 
certa publicação, que se considerava ‘vermelha’, atacou logo no primeiro dia 
o novo colégio, anunciando-lhe com ironia o fracasso.- Alguns dias depois, 
vendo que os resultados previstos eram contrários às suas expectativas, 
mudou de tática e divulgou invectivas contra as famílias que confiavam a 
instrução e a educação de seus filhos a estrangeiros que não conheciam nem a 
língua, nem os hábitos do país...

Mas a melhor e mais rica silhueta entre aquelas que, embora ficando no 
anonimato, descrevem os traços autênticos do educador, ei-la aqui, como a 
descrevem as testemunhas, e que podemos resumir assim:

As dificuldades, os incômodos, as confusões ocasionadas pela guerra, 
foram mitigadas por um profundo espírito religioso, um grande espírito de 
oração e uma grande devoção à Santíssima Virgem. Além disso, alguns eram 
excelentes mestres das ciências humanas.

Na maioria, eram homens de Deus: muito austeros, generosos, 
inteiramente dedicados ao seu trabalho (malgrado suas numerosas 
ocupações). Eles nos transmitiam todo o seu saber e sua experiência. Tudo 
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aquilo que sabiam, colocavam-no em prática. Sempre constatamos que nunca 
estavam ociosos.

Seus rostos e suas palavras eram impregnados por uma bondade quase 
materna, o que os tornava atraentes. Sua sólida espiritualidade e sua profunda 
vida interior impressionavam a todos: austeros para consigo mesmos, 
mostravam-se amáveis e cheios de bondade para com os outros.

Faziam-se notar pela elegância, pela competência e pela simpatia que 
seduz. Eles tentavam por todos os meios inculcar-nos atitudes e valores para a 
vida”.

(cf Educador Marista, 2, p. 112 e Stella Maris 1993, p. 13)

Uma jornalista nos presenteou este artigo realmente eloquente 
(publicado.no diário El Universitário, a 12 de agosto de 1914):

OS MARISTAS. Para minha profunda admiração, para minha gratidão 
por esses homens que se chamam piedosamente Irmãos e com mística doçura 
se denominam maristas, são muito estreitos os limites desta crônica; mas não 
disponho de maior espaço para incluí-los agora em minhas homenagens.

Não sei de onde vêm esses homens excepcionais que frealizaram na vila 
rústica uma abundantíssima sementeira de cultura; mas sei aonde vão. Vão ao 
sacrifício glorioso do amor às crianças. Vão ao elogio sublime da ciência, por 
meio da caridade. E vão alegres, seguros, com a mais encantadora humildade. 
Verdade é que o trabalho de sua messe é atividade incômoda, mas é também 
fecunda em frutos de bênção. E esses homens são felizes recolhendo a 
colheita de suas aspirações na inteligência de seus alunos.

Com exemplos tão admiráveis como aquele que esses senhores 
oferecem à nossa consideração, nada mais fácil que defender e apregoar com 
fervorosos encômios as excelências do ensino por associações religiosas.

A vila montesina que recordo não é um povoado clerical, no sentido 
que agora se dá a essa palavra; nele há muitos liberais e republicanos. Quando 
os Maristas se estabeleceram ali há poucos anos, chamados para cumprir os 
fins culturais de uma fundação benéfica, uma fria hostilidade pública saiu a 
recebê-los no caminho árido de sua missão redentora...

Atualmente, a partir de suas escolas de Primeiro e Segundo Graus, os 
Maristas recolhem em amor e gratidão o cabedal de abnegação extraordinária 
que prodigalizaram às pessoas.

Os mais incrédulos, os mais indiferentes, os que diziam com receio: 
Parecem padres! - ou murmuravam com desdém: Parecem frades! - aqueles 
mais céticos e suspeitosos tornaram a descobrir a cabeça perante os Maristas e 
a se inclinar com respeito diante de sua obra .

A nota mais emocionante e bela dessa obra santa é o amor fervoroso que 
as crianças sentem por esses educadores modelares. Com impulsivo afeto, todo 
atração e confiança, os colegiais, sem distinção de classes nem de anos, estão 
ali agrupados num coro de harmoniosa submissão ao redor dos Maristas.
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A tarefa de aprender, sempre ingrata para as crianças, tornou-se nas 
mãos pacientes e hábeis desses religiosos uma amabilíssima tarefa.

E uma intensa sensação de bem-estar se estendeu mansamente pelos 
lares onde os pequerruchos dignificam as horas de uma vida rude e pobre, 
iniciando-se um pouco em todas as ciências boas e bonitas.

Tão sedutoramente se apresentou aos olhos dessas criaturas a 
possibilidade de instruir-se e alcançar a dita de um melhoramento 
inapreciável em sua modesta condição social que, com valentia de homens 
íntegros, se submetem com prazer a grandes sacrifícios de trabalho para 
aproveitar o tentador benefício.

Alguns rapazes que já podem suportar a penosa luta da mina, retornam 
pressurosos de sua jornada bruta para lavar-se, mudar de roupa e folhear uns 
livros deslumbradores de mistério que lhes vão abrindo horizontes 
desconhecidos e gloriosos.

E é uma delícia observar como pastorinhos e mineiros, lenhadores e 
operários minúsculos traduzem Byron e Lamartine, saúdam Wolf, conhecem 
Leclanché e Mohr, Ruhmkorff e Edison...

Os meninos mais felizes, os que podem correr e folgar, livres de um 
prematuro trabalho para sua boa sorte, esses, gozando de um ambiente mais 
propício à delicadeza dos sentimentos, vivem em familiar afeto com os Irmãos 
Maristas. Jamais, nem por acaso, lhes parece fastidiosa a assistência às aulas. 
Para desempenhá-la com exatidão, madrugam diligentes, valorosos contra o 
doce sono matinal. Quando ainda as pessoas idosas descansam, os meninos já 
mariposam na ponta dos pés pela casa silenciosa e muitas vezes, nas cruas 
manhãs do inverno, os tamancos dos colegiais, repenicando alegremente nas 
ruas da aldeia, nos pareceram uma expressiva chamada ao trabalho e à 
atividade da vizinhança.

Essa apaixonada amizade das crianças para com os Irmãos, essa 
calorosa simpatia que está realizando tais milagres de aplicação e de 
constância, são o prêmio, são a glória dos Maristas.

Os meninos, com a generosidade própria de seus floridos anos, se sentem 
impulsionados para tudo o que é gratuito e nobre, e sua inexperiência não os 
impede de avaliar a sublime abnegação desses religiosos, entre os quais há sábios 
polígrafos, verdadeiros artistas da ciência: artistas sábios que numa renúncia tão 
absoluta quanto imponderável de toda a vida material, velam, trabalham, lutam e 
redimem, sem outra retribuição que a de obter uma frugal comida e umas 
humildes roupas... Sábios artistas que ganham sete réis por dia!...

Essa cifra eloqüentíssima, posta sobre os altos méritos desses homens 
exemplares, diz aos gritos quantos comentários poderiamos acrescentar a 
estas linhas de admiração.

Agora que se discutem mais uma vez em guerra social os benefícios que 
acarretam à Espanha as associações religiosas, recordamos com devoção ter 
visto de perto e ter sentido em nossa própria casa a caridade imensa dos que 
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por sua virtude suma e sua simplicidade adorável merecem o nome amoroso 
de Irmãos, e o doce e santo sobrenome de Maristas...”.

Concha Espina de la Serna (Cabezón de la Sal, Santander)

3. Inovações e Evolução.

3.1. Um desenvolvimento imprevisto
Sobre a restauração das ruínas da guerra e sobre as novas instituições 

educacionais implantadas, atentos às necessidades mais urgentes, os Irmãos 
Maristas apostaram com segurança e afrontaram valentemente os riscos, 
seguindo os exemplos dos Irmãos que sacrificaram a vida durante a guerra.

Algumas escolas anteriores à guerra não puderam reabrir. Quase 200 
Irmãos martirizados e a sangria sem substituição daqueles que abandonaram 
o Instituto pelas mesmas circunstâncias, tudo isso se fez sentir no momento 
de conferir os efetivos de que se dispunha para dar novo impulso a toda a 
máquina educativa.

Entretanto, se compararmos as instituições educativas mais em 
evidência na Península Ibérica, essa repartição quantitativa é bem eloqüente.

Os mais jovens, os últimos chegados, constituem a força educativa do 
país.

3.2. A grande divisão multiplicadora
O fato da multiplicação das obras educativas e das vocações, mesmo 

tendo uma explicação nas causas naturais (necessidades de escolarização a 
satisfazer, fé e austeridade cristãs existentes na sociedade após um período 
desastroso de guerra), não é talvez suficiente para explicar com precisão esse 
fenômeno generalizado.

No final dos anos cinqüentas, a possibilidade de dividir todo esse 
florescimento de obras torna-se uma necessidade urgente. Ficamos um pouco 
surpresos perante a decisão canônica de erigir 7 novas Províncias no Instituto, 
a 2 de fevereiro de 1959.

Alguns qualificaram essa divisão de parto doloroso. Outros, de 
crescimento necessário, marcado pelas diferenças. Muitos outros a 
consideraram como uma divisão multiplicadora de forças.

3.3. As Tendências e as Diferenças
Quando as estruturas estabelecidas se colocam em funcionamento, 

então seguramente as diferenças se aprofundam e as tendências trazem 
dinamismo às possibilidades de cada Unidade Administrativa em direção a 
um futuro cheio de promessas.
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3.4. Duas Escolas Universitárias para a formação de professores
Após algumas experiências malsucedidas (1967 - 1973), dois grupos de 

Províncias constroem duas Escolas Normais Superiores com um duplo 
objetivo: a formação cristã de professores do primário e a formação 
universitária de nossos jovens Irmãos escolásticos. As Províncias de Leão, 
Castela e Levante estabeleceram-se em Salamanca, e as quatro outras em 
Alcalá de Henares, perto de Madri.

Alçalá de Hçnares: pertence às Províncias Maristas de Bética, 
Catalunha e Madri. Conta com 8 professores maristas, 32 professores leigos, 6 
pessoas para os serviços de administração e 583 estudantes.

Salamanca: pertence às Províncias de Castela e Levante. Tem 4 
professores maristas, 34 professores leigos, 4 pessoas para os serviços de 
administração e 689 estudantes.

3.5. As “missões” de cada Província

Matérias de Ensino e 
Títulos Outorgados

Estudantes
Alcalá

Estudantes
Salamanca

Educação infantil 9/121 3/96
Educação especial 16/98 10/68
Audição e linguagem 10/56 13/93
Língua estrangeira 18/30 10/19
Educação primária 36/70 9/10
Educação social 23/96 ****
Educação musical **** 29/77
Educação física 177/75

Era um prolongamento da ação apostólica ou uma preocupação 
propriamente missionária? Propõe-se que cada Província canônica escolha 
um campo de ação na América ou na África, lá onde se sentia necessária a 
promoção humana pela educação.

As Províncias maristas espanholas foram para o Paraguai, a Bolívia, o 
Equador, a Costa do Marfim, o Zaire, o Malauí, a Guiné Equatorial, para 
colaborar nas missões dos afazeres missionários no campo da educação.

4. As criações

4.1. As reações em face das novas leis
Desde 1970, a Espanha passa por uma transição política cuja influência 

repercute em todas as instituições e em todas as camadas sociais.
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Novas leis modificam o domínio educativo: a lei Villar Palasí fixa a 
estrutura do novo plano do Ensino Primário (EGB) e logo em seguida o do 
Bacharelato Unificado e Polivalente (BUP). A lei Palasí apenas acaba de se 
instalar, e novas leis educativas, sob os auspícios de novos partidos políticos, 
tentam se impor.

Todas as obras maristas ressentem o golpe dessas borrascas legislativas, e 
todo o trabalho dos Irmãos e de seus colaboradores sofre sérias modificações.

4.2. A tentativa de soluções comuns
Três tendências, confirmadas por dados estatísticos, se destacam nas 

obras maristas.
1. Uma relação de adaptação às novas exigências legais
2. Uma concentração de forças em obras escolares tendo efetivos 

numerosos e rentáveis
3. Tendência à federação com outras instituições educativas tendo os 

mesmos objetivos
4. Pluralidade das obras maristas abertas à participação dos leigos
5. Pluralidade dos alunos e das atividades

4.3. As obras comuns educativas maristas
As obras comuns maristas se consolidam e se adaptam.
As cinco que seguem ficam assim estabelecidas:

a) Salamanca - Escola Universitária “Luis Vives” para a formação dos 
mestres. Pertence às Províncias de Castela e Levante

b) Salamanca - Escolasticado das Províncias de Castela e Levante
c) Alcalá de Henares - Escolasticado das Províncias de Bética, 

Catalunha, Madri e Norte
d) Torrent - Noviciado único das sete Províncias maristas da Espanha

4.4. A editora “Luis Vives”. Os Secretariados. O CEIS
A editora “Luis Vives”, destinada a melhorar a qualidade e o 

aperfeiçoamento dos manuais escolares, tinha nascido em Barcelona. Possui 
uma história inteiramente singular e uma existência de cem anos no domínio 
da metodologia escolar. Em 1932, tomou o nome do humanista valenciano 
Luis Vives, em lugar do de FTD que ela possuía antes.

Em 1937, instalou-se em Saragoça. Durante os anos oitentas renova 
suas oficinas e estabelece uma representação comercial em Madri.

Os secretariados da Educação e da Pastoral coordenam as dinâmicas 
comuns das Províncias espanholas e propõem soluções em conjunto para os 
problemas da informação, da formação e da atualização.
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O CEIS é um centro de pesquisas em educação e um centro superior da 
informática a serviço das obras educativas; ele efetua o tratamento dos dados 
estatísticos dos colégios; e também a orientação educacional e produz 
programas de ação psicopedagógica. Está em Madri.

4.5. A Conferência Marista Espanhola (C.M.E)
A Conferência Marista Espanhola é o agrupamento das sete Províncias 

maristas da Espanha: as províncias de Bética, Castela, Catalunha, Leão, 
Levante, Madri e Norte.

Origem e situação atual

A CME tem suas raízes na antiga Assistência Marista da Espanha, 
entregue em 1942 aos cuidados de um Irmão Assistente Geral.

Pouco a pouco, levadas pela necessidade de lançar obras do interesse 
do conjunto das sete Províncias, constituíram-se secretariados e delegações a 
partir de uma estrutura de coordenação, chamada Conferência Regional 
Espanhola (1971).

Em 1988, essa estrutura toma a denominação de Conferência Marista 
Espanhola, mantendo as mesmas funções e a mesma organização.

Em 1995, é efetuada a última revisão dos estatutos e organizam-se um 
pouco melhor as diferentes funções e as secretarias. E definida a função do 
Irmão Secretário Geral da CME e do Conselho Central formado pelo 
Secretário Geral e pelo menos dois outros Irmãos; ficam ao serviço de todas 
as obras comuns em todos os níveis, levando em conta as particularidades de 
cada obra.

Objetivos da CME

O objetivo essencial da CME é de se ocupar dos interesses comuns das 
Províncias membros, particularmente:

1. reforçando o sentido da coesão no seio das Províncias maristas da 
Espanha;

2. facilitando a colaboração com a Igreja e as relações com o Superior 
Geral e seu Conselho;

3. favorecendo a solidariedade interprovincial a serviço da missão, de 
acordo com os apelos do XIX Capítulo Geral;

4. promovendo entre as Províncias a coordenação e o apoio mútuo, 
através da reflexão e das ações comuns;

5. criando e dirigindo obras comuns e elaborando seus estatutos. 
Modificando e suprimindo certas obras se isto se evidenciar 
necessário.
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Terceira contribuição educativa

Eis as palavras do Irmão Basilio Rueda, pronunciadas na véspera do 
Centenário e do Congresso de Educação Marista:

«Vocês dispõem de todos os recursos humanos e espirituais para 
responder a esse novo desafio, que, como todo o desafio, comporta luzes e 
sombras. Ao longo dos decênios deste século de presença marista na 
Espanha, vocês viveram momentos históricos muito mais dolorosos, mais 
dramáticos e mais exigentes do que os destes últimos anos e vocês souberam 
aceitá-los, suportá-los e resolvê-los. Muitas vezes foi necessário refazer as 
obras em ruínas. Todos esses momentos, com o recuo do tempo, tonaram-se 
portadores de luzes, mas também de sombras.

Sejam, pois, filhos dignos e altaneiros de seu passado. Sejam o fruto do 
sangue dos mártires (e pronuncio esta palavra sem carregá-la de qualquer 
juízo de valor: o que é importante é a fé e o amor com que morreram nossos 
Irmãos). Não foram menos heróicos os homens dos anos quarentas, os quais, 
cercados por muitas limitações, estudando e ensinando ao mesmo tempo, 
refizeram as obras, formaram os antigos alunos, que são seu orgulho e sua 
consolação, e criaram, cheios de entusiasmo, a Espanha marista que nós hoje 
admiramos.

Convido-os a unir aos sentimentos de alegria destas celebrações do 
Centenário, os sentimentos de inquietude que pode suscitar em vocês o 
futuro difícil que se descortina. Que possam apresentar ao Instituto, que se 
reúne no XVIII Capítulo Geral, o testemunho admirável de uma busca 
corajosa, de um espírito otimista e de decisões lúcidas.»

(Fr. Basilio Rueda, s.g., Pantalla escolar, n. 5, p. 55)

5. Os Desafios

5.1. A Lei LODE e a Lei LOGSE
Duas sucessivas leis de Estado (LODE = Lei Orgânica da Educação, e 

LOGSE = Lei Orgânica de Mandato Geral do Sistema Educativo), votadas 
pelos dois terços dos deputados, provocaram toda a sorte de reações nos 
meios escolares.

• O CME realizou reunião extraordinária para dar uma solução 
coerente aos seguintes questionamentos: Atitudes e estratégias do Instituto 
marista e das comunidades educativas colegiadas para responder à LOGSE 
com qualidade, responsabilidade, senso social e evangélico.

• Foram propostas quatro atitudes:
— seguir com atenção toda a informação;
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— estar prontos a estabelecer processos positivos de ação;
— prestar uma especial atenção na análise da realidade educativa 

do momento;
— discernir e engajar-se na luta pela obtenção de um estatuto legal.

• Acreditava-se que as circunstâncias apresentavam uma boa ocasião 
para melhorias, ao mesmo tempo que eram motivo de preocupação.

• Foi uma obra conduzida pela comunidade educativa.

• A ação estava estruturada em torno de dois eixos: atitudes a adotar e 
engajamentos a seguir.

5.2. O Centenário Marista na Espanha: 1886-1986
O Centenário Marista foi celebrado com um grande desdobramento de 

atos culturais, acadêmicos, artísticos, desportivos, sociais, pedagógicos e 
educativos.

5.3. O Congresso de Educação Marista em Salamanca

Esse Congresso obteve um eco e uma ressonância particulares. Foi 
celebrado em setembro de 1986. Sua preparação, a participação em todos os 
níveis e o seu desenvolvimento tiveram um imenso sucesso.

5.4. O XVIII e o XIX Capítulos Gerais

As mensagens desses Capítulos tiveram uma grande repercussão sobre 
os Irmãos e as obras educativas, suscitando ações marcadas pela audácia e a 
esperança.

O apelo desses dois Capítulos para ir aos pobres tornou-se uma 
interpelação a todos os responsáveis de obras educativas.

As obras de solidariedade se multiplicam e se renovam a cada ano.
A ONG S.E.D lança iniciativas para além fronteiras que envolvem toda 

a comunidade educativa marista.
As Escolas Universitárias transformaram-se em centros de reciclagem, 

tanto dos Irmãos como dos leigos. Mais de mil colaboradores maristas por aí 
passaram e fizeram estágios.

5.5. A missão compartilhada: a CEP e seus projetos
As reuniões dos Superiores Maiores da Província e dos Distritos da 

Europa, desembocaram na criação da Conferência Européia de Províncias.
Após as Assembléias do Líbano e de Servilha, colocaram em ação 

alguns projetos concretos:
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Abordagens para descubrir os elementos da pedagogia marista

• o Congresso dos Jovens Irmãos da Europa, que se realizou em
Llinars dei Vallès, na Espanha, que abriu novas perspectivas cheias de 
esperança;

• os Cursos de Formação Marista para os leigos da Europa, destinados 
a se desenvolver no futuro;

• as reuniões de participação, colaboração e permutas para os Irmãos 
de Terceira Idade.

As obras atuais poderíam estruturar-se a partir do discernimento, à luz 
da missão marista, como resposta a essas três linhas de ação.

Quarta contribuição educativa

«Vocês enfrentam uma tarefa que é mais vasta do que resolver o problema 
da reforma escolar (LODE): é a de ajudar a nascer a escola marista do futuro, 
com respostas pedagógicas autenticamente maristas e criativas; a de ajudar a 
estabelecer a escola marista nas sociedades da Europa, em parte descristianizada, 
e de lançar, a partir da escola, uma nova onda de evangelização e de civilização.

Permaneçam vigilantes perante as causas que hoje interpelam a 
humanidade.»

(Ir. Basilio Rueda, s.g. op. cit, p. 56)

A pedagogia marista que nos legou Marcelino Champagnat permanece 
ainda viva e fecunda.

Estar junto às crianças e jovens para que sejam «bons cristãos e 
honestos cidadãos», tal foi o desejo ardente de Marcelino Champagnat.

Foi esse carisma que nós, Irmãos Maristas, herdamos.
O contato com os jovens nos faz descobrir nossa realidade, seus 

problemas e suas esperanças.

NOSSA SOCIEDADE
É O OBJETIVO DE 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES 
E DE NOSSA SOLICITUDE

NOSSA SOCIEDADE
NOS DÁ
FÉ E ESPERANÇA

Quinta contribuição educativa

A história marista da Espanha viveu, em 1996, dois acontecimentos de 
importância capital:

O primeiro foi a visita dos Irmãos do Conselho Geral.
Essa visita começou com o encontro de Madri, ao longo do primeiro 

semestre, nos dias 10,11 e 12 de janeiro de 1996. Em seguida, diferentes 
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equipes de Conselheiros Gerais visitaram os Irmãos, as casas e as obras das 
sete Províncias.

A visita terminou em Guardamar, de 8 a 14 de abril, com uma reflexão 
que assinalou várias prioridades, tendo em vista revigorar a vida e a missão 
marista.

O segundo acontecimento foi o assassinato, no campo de refugiados de 
Nyamirangwe, no dia 31 de outubro de 1996, de quatro Irmãos missionários 
espanhóis, entregues à missão que lhes havia diretamente confiado o Irmão 
Superior Geral, em favor dos refugiados ruandeses do Zaire. A vida, os fatos, 
os gestos dos Irmãos Julio Rodríguez, Fernando de la Fuente, Miguel Ángel 
Isla e Severino Mayor, encheram as páginas e as colunas dos jornais e 
provocaram um grande impacto na sociedade espanhola. Mais do que isso, 
eles são o sinal de nossa presença marista e do serviço aos mais pobres até o 
dom total de suas vidas.

Roma, 20-11-1997
Ir. J.J. MORAL
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CONTEXTO ESCOLAR DAS NOSSAS ESCOLAS 
NA FRANÇA, ENTRE 1820 e 1890

No presente trabalho apresentam-se alguns aspectos do contexto 
escolar das nossas escolas na França, com base nos escritos do Ir. Avito. Para 
melhor compreensão, analisaremos a sua vida e a sua obra, esta con
substanciada nos Anais do Instituto e nos Anais das Casas. Ambos constituem 
fonte imprescindível para o conhecimento da história das nossas escolas, 
desde as origens até 1891, data em que finalizou a sua narrativa.

VIDA, OBRA E PERSONALIDADE DO IR. AVITO

O Ir. Avito, no registro civil Henri Bilon, nasceu em Saint Didier-sur- 
Chalaronne (Ain) em 1819. No dia primeiro de outubro de 1837, acom
panhou os Irmãos a 1'Hermitage e assistiu ao retiro anual. As impressões 
recebidas na comunidade de 1'Hermitage o impulsionaram a regressar a Saint 
Didier. No dia nove de março de 1838, pediu que o recebessem no noviciado; 
no dia catorze de maio, tomou o hábito.

No dia onze de outubro, emitiu os primeiros votos e foi destinado a 
Pelussin, onde iniciou a sua atividade docente. “O seu diretor, diante dos 
alunos \ ridicularizou-o pela sua inexperiência e tipo de piedade”. Ao mesmo 
tempo, mais amigo de saídas que da regularidade e do estudo, confiou-lhe, 
ademais da aula, a vigilância dos internos2. Em maio de 1839, enviaram-no a 
Terrenoire. O diretor, Irmão muito virtuoso, mas possuidor de caráter que 
fazia sofrer os inferiores3, pediu a mudança de dois dos seus Irmãos por falta 
de pontualidade, depois de um passeio de 20 quilômetros.

1 A. de lTnstitut, 1.1, p. XVII.
2 Alunos que se alojavan no edifício escolar.
} A. de Terrenoire, pp. 2-3.

O Diretor e o pároco de Pelussin o solicitaram para a sua escola. O Ir. 
Avito não se sentiu animado; o P. Champagnat, que se mostrou generoso, 
destinou-o a Viriville. Nem as ocupações de uma aula de 65 alunos, nem a 
vigilância do estudo o impediram de preparar o exame para o diploma: 
estudava até meia-noite e, em alguns dias, até as duas da madrugada. Ao 
cabo de seis meses, passou no exame de Grenoble, no dia 9 de março de 
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1840. No mês de maio, houve novo translado, essa vez para Charlieu, para 
lecionar em aula mais adiantada. Havia conquistado de tal modo o afeto dos 
seus alunos que, quando deixou Viriville, “quase todos choravam como 
madalenas” 4.

4 A. de Viriville, p. 9.
5 A. de Mornant, p. 13.
6 A. de Bougé-Chambalud, p. 4.
7 Segundo os Anais de Mondragón e de Lorgues, seu destino era a direção do 

internato deste último povoado.

No dia 15 de agosto do mesmo ano, nomearam-no diretor de Saint 
Genest-Malifaux. A escola melhorou, e as autoridades estiveram contentes, 
mas o Ir. Avito foi caluniado; enviaram-no então como súdito a Mornant para 
o curso seguinte. O seu domínio da situação causou admiração especialmente 
ao padre Venet, que se assombrou com a mudança de comportamento dos 
alunos. Apesar da franqueza e da firmeza do Ir. Avito perante as repetidas 
intromissões do pároco e de um dos seus auxiliares, constrangeram o P. Venet 
a pedir a mudança do Ir. Avito. Na sua carta aos superiores, em que pediu a 
transferência, não deixou de manifestar a sua admiração para com o Ir. Avito. 
“Acompanhai com cuidado esse Irmão; há nele estofo para três, mas há muita 
coisa nele que precisa ser polida”5.

Em Bougé-Chambalud, seu novo destino, sopraram ares diferentes. As 
suas qualidades musicais, a sua capacidade organizativa e a sua habilidade no 
trato granjearam-lhe em breve a simpatia do sacerdote, do prefeito e da 
população em geral. Apenas haviam transcorrido dois meses, o senhor pároco 
escrevia aos superiores, no dia 28 de dezembro de 1843:

"O nosso Ir. Avito desempenha-se muito bem do emprego; a aula dos mais 
adiantados fez em dois meses mais progresso do que nos dez meses do ano 
passado; desejamos, portanto, que nos deixeis esse Irmão por muito tempo” 6

Na temporada estivai, como tinha poucos alunos, em caso de tormenta, 
ia tocar os sinos, o que encantava os habitantes, que comentavam entre si: 
"Esse Irmão nos previne do granizo”. A Câmara de Vereadores, agradecida por 
esse serviço, alocou-lhe 100 francos, subsídio a que ele renunciou. Ante o 
rumor de possível mudança do Ir. Avito, o pároco escreveu aos superiores, em 
3 de setembro de 1845, exigindo a sua permanência em nome de todos os 
seus paroquianos. Em setembro de 1846, comenta-se outra vez a possível 
mudança do Ir. Avito. O sr. Revol escreveu três cartas aos superiores, para 
manifestar-lhes a indignação que causaria na população, com a perspectiva de 
ruína do internato, porquanto os internos todos iriam com o Ir. Avito para 
Roussillon, povoado situado a 12 quilômetros, lugar que os rumores diziam 
ser o destino dele'. Passados alguns anos, eis como ele julgava a sua estada em 
Bougé-Chambalud:
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Contexto escolar das nossas escolas na França

“Ele 8 Avito, passou aí os seus três melhores anos. Havia chuva e tempo 
bom...Lamenta ter trabalhado por gloríolas e para o rei da Prússia. O incenso 
que recebeu não lhe trouxe nada de bom”9.

8 Aqui o Ir. Avito fala de si mesmo em terceira pessoa.
9 A. de Bougé-Chambalud, p. 7.

10 A. de Digoin, Bourbonnais I, p. 376.

No transcurso de 1846-1847, achou-se à frente da escola de 
Mondragon, onde os Irmãos Maristas substituíram os Irmãos de São Gabriel. 
Essa escola gozava de péssima reputação. Comentava-se que os jovens 
chegavam ao extremo de apedrejar os Irmãos, quando eles passavam pela rua. 
Nenhum Irmão aceitava a direção. O Ir. João Batista recorreu, em última 
instância, ao Ir. Avito. A sua energia, a sua firmeza e habilidade se impuseram 
paulatinamente aos alunos indisciplinados e caprichosos, acostumados a fazer 
a própria vontade. Logo ganhou a admiração do sacerdote Rey, muito 
reticente no começo, e o reconhecimento dos pais dos alunos. Durante dois 
anos, dividiu a direção da escola com as visitas às casas das Províncias de 
Saint Paul e Bégude. As autoridades estavam encantadas com o Ir. Avito, mas 
desejavam uma presença mais continuada, o que manifestaram aos superiores. 
Estes optaram por nomeá-lo visitador para as Províncias do sul e do centro. 
No novo posto desenvolveu atividade intensa, que pôs de manifesto os seus 
dotes diplomáticos para gestionar novas fundações e para livrar do serviço 
militar uns quarenta Irmãos, em duras negociações com os diretores de 
Ardèche e de Drôme. Em 1850, demonstrou a sua capacidade organizativa, 
ao regularizar a situação das casas e ao promover os estudos dos Irmãos, a sua 
habilidade na aquisição do mobiliário escolar, o seu tato para solucionar as 
tensões entre as autoridades e os Irmãos, bem como o seu desprendimento 
para visitar tantas escolas, sobretudo no intrincado departamento de Ardèche.

Em 1852 , foi eleito membro do II Capítulo Geral. Fez parte dos 
seguintes Capítulos até 1880, nos quais desempenhou o cargo de secretário.

Em 1855, os superiores optaram por conceder-lhe merecido descanso. 
Ofereceram a direção de Craponne ou de Digoin. Como temia as baixas 
temperaturas da primeira, escolheu a segunda. Digoin era uma localidade em 
que a riqueza e o bem-estar, propiciados pelo canal do Centro, inaugurado no 
tempo de Luís XVI, haviam trazido consigo a moleza e a corrupção. Não era 
esse o estilo apropriado para o Ir. Avito, demasiado sério e reto, segundo ele 
mesmo confessa 10. Ele é mestre do elogio e da crítica; Digoin sobressai mais 
na crítica. Pintou-nos um quadro muito sombrio. Ninguém escapou à sua 
causticidade. O conselho municipal foi retratado. Os pais eram por demais 
condescendentes com os filhos e maus pagadores do colégio. O P. Page, santo 
sacerdote, com as suas intermináveis cerimônias afugentava os alunos, que 
eram preguiçosos e viciosos; os superiores abusavam da confiança depositada
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nele, para lhe enviar Irmãos de difícil acomodação; os inferiores, aos quais, 
por falta de moralidade, de juízo ou de religiosidade ou excesso de intrigas, 
ele tinha de vigiar como ao leite no fogo. Nem a sua firmeza, nem a sua 
energia foram suficientes para impor-se e motivar alunos tão indisciplinados e 
rebeldes. Não estava preparada essa povoação para apreciar a entrega e 
dedicação do Ir. Avito, ao qual consideravam muito exigente. Tão afeito a 
retratar pessoas e situações com as suas invectivas, eis como nos descreve 
Digoin:

“A ponte do canal, na estrada de Charolles, foi chamada pelos Irmãos ponte 
dos desocupados, porque, em qualquer tempo, se vê uma multidão de homens na 
vadiação. Certo dia de 1857, os agricultores, não tendo braços para a ceifa,, 
vieram oferecer-lhes comida e 4 francos por dia; eles recusaram, dizendo: ‘E 
muito penoso’. A maioria deles não tinha um centavo H.

Em 1869, o senhor pároco fez no púlpito uma vigorosa investida contra as 
jovens mães solteiras. Dez meses depois, teve de fazer o batizado de oito 
bastardos”12.

11 A. de Digoin, Bourbonnais I, pp. 375-376.
12 A. de Digoin, Bourbonnais I, p. 376.

O Ir. Avito, incomodado e tenso, havia solicitado mudança; depois de 
seis meses de espera, os superiores encontraram a oportunidade, quando o 
sacerdote de Bourbon-Lancy o solicitou para a direção da sua escola. Os 
superiores acederam e os dois diretores intercambiaram as suas funções em 
maio de 1859. Foram três meses de trabalho e dedicação tão pouco 
apreciados pelos pais, os quais, embora reconhecessem o seu valor, 
reputavam-no por demais exigente e severo. Na primeira etapa de docência 
predominaram os momentos de glória e êxito, nessa segunda prevaleceram os 
desgostos e a incompreensão.

A magnanimidade e nobreza do Ir. Avito ficaram patentes, quando 
valorizou a atuação do seu sucessor em Digoin, a quem não poupa elogios no 
concernente à sua proficiência, dedicação e habilidade na direção da escola.

Em agosto do mesmo ano, é nomeado visitador para a Província de 
Saint-Genis, cargo em que permaneceu até 1876, data em que foi eleito 
Assistente Geral, na Segunda sessão do V Capítulo Geral, quando lhe 
destinaram a nova Província de Bourbonnais. Em março de 1880, em atenção 
ao seu estado de saúde e à sua paulatina perda da vista, aceitaram a sua 
renúncia de Assistente Geral. Levava aos ombros 14 anos de docência e 28 
em cargos de governo, nos quais manteve estreita relação com os Irmãos Luís 
Maria e João Batista. Longe de desfrutar do merecido repouso, transformou- 
se no cronista do Instituto. Durante dois ou três meses, visitou novamente as 
casas do Instituto para conseguir os documentos que, juntamente com as suas 
recordações e a informação que lhe proporcionaram alguns Irmãos, lhe 
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Contexto escolar das nossas escolas na França

serviram de base para a tarefa que o ocupou nos restantes meses do ano. 
Ainda que nada anunciasse a morte próxima, em dezembro de 1891 
apareceram os sintomas da enfermidade em consequência da qual faleceu no 
dia 7 de fevereiro de 1892, em Saint-Genis-Laval. A obra do Ir. Avito se 
consubstancia nos resumos dos Anais do Instituto e nos Anais das Casas.

ANAIS DO INSTITUTO

Foram redigidos a partir de 1884. São muito heterogêneos no seu 
conteúdo e carentes de ordem na sua temática, já que os ditava aos seus 
secretários, à medida que ia recolhendo a informação ou apelando à sua 
própria memória. Ricos em dados, informam-nos acerca dos Irmãos, das 
fundações, das autoridades, das missões e da mais diversa classe de 
acontecimentos.

OS ANAIS DAS CASAS

Constituem a história das casas, desde a sua fundação até o momento 
em que, por razões de saúde, interrompeu o seu trabalho. Algumas das 
escolas já haviam sido fechadas. A relação completa dos quase 600 Anais se 
acha em Cadernos Maristas de n. 213.

Foram publicados os correspondentes às Províncias de Aubenas, Saint Paul (2 
Tomos) e Bourbonnais (2 Tomos). Estão pendentes de publicação os de 1’Hermitage, Saint 
Genis-Laval, Beaucamps e Ouest.

Os Anais da Província de Bourbonnais foram completados até 1903. Foi, 
provavelmente, o Ir. Noé, Mathieu Becouse, quem se propôs continuar os Anais do Ir. Avit 
por indicação do Ir. Théophane, S.G. (Ver: Introdução aos Anais da Província do 
Bourbonnais, pelo Ir. Paul Sester).

Os Anais das Casas são similares na sua estrutura. Começam com uma 
resenha histórica da localidade, pormenorizando as vicissitudes da fundação, 
as suas condições, a trajetória da escola ao longo dos anos, os informes dos 
visitadores, a descrição do edifício e os resultados conseguidos. Tudo isso 
enriquece as suas contribuições pessoais, em estilo peculiar que ameniza, 
ademais das suas originalidades e curiosidades. Eis a apreciação do seu 
biógrafo:

"Antes de tudo ele é homem da verdade, da franqueza, da retidão, da 
justiça, verdadeiro Natanael, sem dissimulação nem despistamento. A essas 
qualidades adiciona um espírito dotado de finura e vivacidade naturais, de que 
brotam respostas prontas, saídas ácidas, palavras espirituosas, cáusticas, de 
cunho original na linguagem, no caráter e nas maneiras. Zeloso em bem cumprir 
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a sua função de historiador e de juiz, o Ir. Avito emprega largamente nos seus 
anais a liberdade de dizer a verdade sobre os homens e sobre as coisas” N.

O Ir. Avito é testemunha excepcional. O seu conhecimento pessoal do 
P. Fundador, a sua experiência docente e os cargos que desempenhou 
colocam-no em situação privilegiada, para nos dar informação de primeira 
mão. Conhecedor profundo da vida real dos Irmãos, superiores como 
inferiores, pinta-nos um quadro em que ele ressalta luzes e sombras, com a 
sua maestria feita de rasgos e pinceladas que evidenciam para nós a sua 
agudeza de espírito e a sua sutileza de observador. Homem de confiança do 
Ir. Luís Maria, que o encarregava de múltiplas e delicadas gestões, relacionou- 
se com as autoridades mais diversas, circunstância que lhe facilitou o 
conhecimento das pessoas que descreve e analisa com toda a naturalidade, 
independentemente do seu posto hierárquico. As vezes, estranha-se a dureza 
das suas expressões, das suas avaliações, do realismo da sua linguagem, mas 
está consciente e convencido de qual deve ser o princípio de todo cronista e 
historiador.

A obra do Ir. Avito não é aquela de simples narrador dos aconte
cimentos. Atrás do estilo cáustico ou jocoso, crítico ou divertido, comparece o 
Irmão autenticamente religioso, profundamente humano e plenamente 
identificado com a instituição que defende, em prol da qual luta com denodo 
e que ama de todo o coração. Ele mesmo previne contra o risco de se ficar em 
mera curiosidade, no informe que impacta ou na narração que normalmente 
outros cronistas menosprezariam.

“Ademais, estas crônicas não se destinam ao público; apenas os superiores 
devem conhecê-las para o seu bem e para auxiliá-los no seu governo. Cumpre 
tomar o que há de bom em qualquer lugar em que se encontre” .

A franqueza com que se expressava, a clareza com que se manifestava e 
a ironia que empregava não eram óbices a que fosse admirado, apreciado e 
amado pelos Irmãos, porque estava “de posse de coração bom, afetuoso e 
sensível à amizade”16.

14 Notices Biographiques, T. II, p. 8.
15 A. de Le Magny, pp. 3-4.
16 N. B„T.II,p. 8.
17 Lettres 2, Repertoires, p. 65.
18 Os Anais consultados se limitam aos das escolas fundadas no tempo do Fundador e 

a alguns dos publicados.

O Ir. Avito, mediante os seus escritos “certamente nos faz reviver os 
primeiros tempos do Instituto com certo dinamismo e sentido de humor 
sobremodo elevado”17.

Ainda que o Ir. Avito não se proponha uma exposição metódica da 
situação escolar e educativa, podem extrair-se da sua obra dados interessantes 
e úteis para o conhecimento da vida e obra dos nossos Irmãos da França no 
século XIX. Sumariam-se aqui alguns aspectos dessa realidade18.
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(1) Algumas condições das fundações.
(2) A pluralidade de funções dos Irmãos.
(3) A formação dos Irmãos.
(4) O perfil do educador marista.
(5) Os sacerdotes nos escritos do Ir. Avito.

1) ALGUMAS CONDIÇÕES DAS FUNDAÇÕES

A) As instalações escolares

As experiências desagradáveis de fundações como as escolas de Marlhes 
e de Vanosc, que foram fechadas por causa de instalações muito deficientes, e 
outras, como a de Saint Symphorien de Ozon, em que os Irmãos viviam em 
condições inadequadas, obrigavam os superiores a assegurar os meios para 
que os Irmãos vivessem em edifícios que reunissem os requisitos apropriados.

"O P. Champagnat, tendo visitado a casa e achando que tudo estava mal, 
disse ao pároco que retirava os Irmãos; não queria sacrificá-los e que, em 
consciência, não podia deixá-los e aos alunos em local tão ruim. Os dois Irmãos 
voltaram a La Valia em 1822; a escola ficou sem eles durante dez anos”19.

19 A. de Marlhes, p. 4.
20 A. de Vanosc, p. 7.
21 A. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 2.
22 Carta a M. Bois François, curé de Saint Symphorien d’Ozon, Doc. 125, p. 256.

"A casa estava em tão ruim estado, e faltava até o necessário, que teve de 
ser abandonada quatro anos depois”...... "Dissemos que o piedoso Fundador 
colocou dois Irmãos aí em 1823, que ele foi visitá-los, que os encontrou mal 
instalados e mal pagos e que teve de retirá-los em 1826 ou 1827, para grande 
desgosto do pároco Gouillet"2<>.

A escola de Saint Symphorien de Ozon tinha localização pouco 
apropriada. “O pároco Dorzat adquirira pequena casa sobre a praça pública 
(hoje é um café); reformou-a assaz convenientemente para nela alojar os Irmãos 
e os alunos... O local era pouco propício para uma escola, por causa do barulho 
dos mercados, das feiras e das expansões públicas de alegria; tudo isso não se 
coadunava com o necessário recolhimento de professores religiosos e com a 
disciplina escolar”21.

Esse foi o motivo por que o P. Champagnat escreveu ao pároco 
François Bois, em julho de 1837, nos seguintes termos: “A situação diante da 
praça pública é por demais desagradável para os nossos Irmãos; vários perderam 
aqui a vocação; ninguém quer ir aí. Efetivamente eles estão no meio do 
mundo"22.
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As condições do edifício se foram concretizando com o tempo; a 
redação dos artigos relativos à escola e à moradia da comunidade, com poucas 
variantes, ficou assim. “Casa suficientemente vasta, com pátio e horta; as aulas 
devem ser contíguas, hem arejadas, hem iluminadas, comunicar entre si por uma 
porta com vidro”23.

2^ A. de Chomerac, Aubenas, p. 159.
24 A. de Lafarge, Aubenas, p. 246.
25 Carta ao cura de Usson-en-Forez, M. Dumas, Doc 121, p. 250.
26 A. de Cluny, Bourbonnais I, p. 298.

“Ser-lhes-á fornecida uma casa conveniente, com pátio e horta, fechados e 
independentes. Tal casa deve ser apropriada à vida de comunidade e 
compreender: sala de visita, cozinha, copa, refeitório, um ou dois quartos 
suplementares, dormitório, sala de estudo, pequeno oratório e poço com bomba 
ou uma fonte”24.

A falta de prudência ou de sagacidade por parte dos responsáveis 
conduziu, em alguns casos, à abertura de escolas sem esses requisitos; sobre 
eles o nosso Fundador já se havia manifestado com clareza, embora de modo 
muito geral. “Importa, em primeiro lugar, que a escola conte com hoa base; para 
isso é necessário que o local seja vasto e muito apropriado”23.

Um exemplo da falta de previsão foi a escola de Cluny, onde os Irmãos 
Maristas substituíram os Irmãos Lassalistas. O Ir. Luís Maria enviou o Ir. 
Grégoire, visitador, para que estudasse in loco as condições da escola. “Esse 
enviado informou-o mal e lhe fez aceitar um posto muito desagradável aos 
Irmãos, e que fora a causa da saída dos Irmãos Lassalistas. As aulas ficavam no 
térreo; o domicílio, no primeiro andar da abadia. Era de suficiente espaço, mas 
ao lado de outras famílias pouco exemplares. O vasto corredor, que conduzia a 
elas, constituía lugar público, sobre o qual passavam vários locatários, entre os 
quais uma modista, que tinha diversas jovens aprendizes. O prefeito estava 
frequentemente com ela; por meio dessa criatura sabia o que os Irmãos faziam. 
Esses eram muitas vezes importunados pelas jovens aprendizes, que tomavam a 
liberdade de expor-se, despudoradas, na porta dos Irmãos’’26.

Conquanto seja caso singular, mostra-nos que não sempre se aprende da 
experiência.

B) As mudanças dos Irmãos

A mudança dos Irmãos foi uma das questões que mais dores de cabeça 
causou aos nossos superiores. Os fundadores das escolas se opunham, em 
alguns casos, à mudança dos Irmãos; em outros, exigiam-na de modo 
taxativo. Para dirimir as dúvidas acerca desse assunto, introduziu-se um 
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artigo nas condições das fundações, redigido nestes termos: “O superior maior 
tem o direito de mudar os Irmãos, quando o julgue conveniente, mas deve fazê- 
lo de modo que os cursos não sejam interrompidos"27.

27 A. de Berre, Saint Paul 11, p. 74.
28 A. de Saint Paul-en-Jarret, pp. 2-3
29 A. de Saint Marcei d’Ardèche, Aubenas, p. 531.
30 A. de Allan, Saint Paul, II, p. 9.

A. de Saint Symphorien-le-Château, p. 12.

Não obstante, tratava-se de algo comprometido, porque as pressões 
continuavam em um ou em outro sentido por parte das autoridades e 
fundadores das escolas, que se julgavam com direito de exigir a permanência 
ou a mudança dos Irmãos. As situações ficavam frequentemente incômodas, 
em especial quando motivos de ordem interna ou pessoal aconselhavam 
transferências que as autoridades não compreendiam.

a) Mudanças demasiado freqüentes e as suas consequências
Os translados freqüentes eram motivo de queixa não só por parte das 

autoridades, senão também por parte dos Irmãos. Em 1842, O Ir. Xavier, 
diretor de Saint Paul-en-Jarret, se lamentava das conseqüências de tanta 
renovação. '"Deixemos de falar dos juízos temerários que se fazem sobre os 
Irmãos. Porque os veem tão frequentemente mudados, os leigos dizem que os 
Irmãos não se amam, e por isso é necessário mudá-los tanto”2*.

O prefeito de Saint Marcei d'Ardèche se queixava, no dia 11 de 
fevereiro de 1881, de que, desde o mês de outubro, houve cinco mudanças na 
escola, o que prejudicava os alunos29.

Que não comentariam os habitantes de Allan, quando o seu pároco 
anunciava do púlpito a mudança das religiosas ou dos Irmãos com a seguinte 
metáfora:

‘‘Quando alguém tem um cavalo, um burro ou asno que já não presta para 
o serviço, substitui-o por outro"i0.

Por causa das mudanças, as autoridades locais adotavam atitudes 
negativas, cujas conseqüências recaíam sobre quem era de todo alheio às 
citadas mudanças. Isso ocorreu, por exemplo, em Saint Symphorien-le- 
Château, onde “o senhor Fournel estava inconsolável pela retirada do Ir Ignace 
e derramava o seu mau humor sobre os que o haviam substituído. É o que 
explica as numerosas importunações e as freqüentes mudanças de direção, que 
ocorreram durante vários anos”11.

b) Causas das mudanças
Falta de disciplina e pouco aproveitamento dos alunos. Esses figuram 

entre os motivos mais comuns, aduzidos quando as autoridades solicitavam 
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ou exigiam a mudança dos Irmãos. Em 15 de maio de 1851, o conselho 
municipal de Saint Victor-la-Coste celebrou uma sessão para a qual convidou 
o pároco: houve violenta discussão no concernente ao Ir. Victorin. O pároco 
teve de comprometer-se em pedir a sua transferência: “O prefeito, que diz as 
coisas como julga, desafiou-me em encontrar um pai que não seja contra o Ir. 
Victorin, e isso principalmente porque os alunos não fazem nada”32. ..."Embora 
bom religioso, o Ir. Diretor, que disciplina mal os seus alunos, consegue com eles 
pouco progresso. O prefeito apóia-se nesse motivo, mais do que naqueles que lhe 
são pessoais, para pedir a mudança”33.

32 A. de Saint Victor-la-Coste, Saint Paul II, p. 518.
35 A. de Connaux, Aubenas, p. 169.
34 A. de Chavanay, p. 7.
35 A. de Calmette, Saint Paul II, p. 527.
36 Carta do cura de Saint Quintin-la-Poterie, Aubenas, p. 576.

c) O capricho de alguns sacerdotes
As solicitações de mudança se justificavam em algumas ocasiões, em 

outras eram simplesmente o resultado da volubilidade dos peticionários, 
como o P Gauchet, pároco de Chavanay. “Ora ele se queixava de algum Irmão, 
ora reclamava contra as mudanças, que eram numerosas naquela época”34.

d) Intromissão em questões políticas
No dia 28 de fevereiro de 1881, o P. André pediu a transferência do Ir. 

Adelmo.
“Ele o estima, dizia, reputava-o capaz e dava dele bom testemunho, assim 

como os pais de família, mas ele julgava o seu afastamento necessário ao 
apaziguamento dos partidos que dividiam a paróquia”33.

e) Incompatibilidade entre Irmãos e sacerdotes
“Hoje as coisas chegaram ao ponto em que devo vencer a minha 

repugnância e suplicar-vos humildemente a mudança do Ir. Diretor de Saint 
Quintin. Em muitas circunstâncias, de que me abstenha de falar, o seu 
procedimento a meu respeito tem sido realmente contra as regras da 
conveniência. E homem que quer arrazoar sobre tudo, e que sempre quer ter 
razão, ainda que se trate de rubricas da Igreja”36.

f) Antagonismo entre as autoridades pelas mudanças dos Irmãos
Não sempre se dava uma reação tão unânime como na população de 

Solliès-Pont em 1869, quando os superiores mudaram o Ir. Bonitus.
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"O senhor Grué, presidente do conselho dos fabriqueiros37, reivindicou-a 
enfaticamente... O pároco pôs um adendo na carta do presidente, em que dizia 
que os meninos choravam e que os pais faziam novenas para obter a 
permanência do Irmão... O prefeito a exigiu também... "V

37 O termo ‘fabrique’ designa ao mesmo tempo o temporal de uma paróquia, isto é, 
seus bens e seus lucros, e o organismo encarregado de administrá-los. Os bens da fábrica são 
constituídos pelos “bens exteriores”, casa, terras arrendadas, censo em dinheiro ou em 
espécie, rendas, provenientes na maioria de doações antigas, e de “bens interiores”, 
rendimento ocasional, peditórios e ofertas, locações de bancos... (Lexique historique de la 
France d’Ancien Régime, p. 131. Editeur Armand Colin).

38 A. de Solliès-Pont, Saint Paul II, p. 373.
39 A. de Saint Paul-en-Jarret, p. 8.
40 A. de Suze-la-Rousse, Saint Paul II, p. 477.
41 A. de La Valia, pp. 6-8.

Em outras ocasiões chegavam aos superiores petições opostas, como 
ocorria em Saint Paul-en-Jarret em 1873, ou em Suze-la-Rousse em 1868, 
quando o prefeito Chuvin pediu com instância a permanência do Ir. 
Hyrénarque contra a opinião do sacerdote.

“O senhor Neyret, novo pároco, pede com insistência a mudança do Ir. 
Camérin, porque este representa o partido dos antigos vigários... Pelo contrário, 
o prefeito reivindica que não haja mudança de diretor, porque o Ir. Camérin 
possui idéias generosas, porque está em Saint Paul desde muito tempo e que não 
há queixas com fundamento contra ele, tampouco contra a escola que dirige”39.

"Isso punha os superiores numa posição difícil, como lhes ocorria com 
frequência, queremos dizer, quando havia antagonismo entre as autoridades 
locais”40.

Uma das situações mais delicadas ocorreu em La Valia, quando o P. 
Bedoin solicitou em 1860 a transferência do Ir. Vincent, muito popular e 
apreciado em toda a região. Era esmoler, médico, cirurgião e sobretudo 
dentista. Ante a reivindicação apresentada pelo conselho municipal e outras 
64 pessoas, os superiores, conquanto previssem o antagonismo que se 
estabelecería entre o clero e a municipalidade, atenderam. Os 
pressentimentos não tardaram em concretizar-se. O entusiasmo popular e as 
manifestações com que foi recebido, ademais da sua falta de prudência, 
inflamaram ainda mais os ânimos entre as autoridades municipais e 
eclesiásticas. Em 1864, perante o novo destino dado ao Irmão, o prefeito 
recorreu ao chefe do Departamento, o qual interveio perante o pároco. A 
tensão ocasionada pela nova concessão solucionou-se por via inesperada: o P. 
Bedoin morreu por esse tempo, e o substituto foi transferido a Mably. O Ir. 
Avito nos diz textualmente: "Abandonou La Valia lançando maldições contra o 
Ir. Vincent”41.
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C) Lugares gratuitos na igreja

“Os Irmãos e os alunos terão lugares gratuitos na igreja’1. O requisito um 
tanto estranho deve-se a que as paróquias se regiam economicamente por 
certo organismo chamado “fábrica”42 que, entre outras funções, cobrava o 
aluguel dos lugares na igreja. O nosso Fundador já exigia essa condição; não 
incluí-la no contrato de fundação podia levar a situações desagradáveis e de 
confronto entre os Irmãos e os sacerdotes, como ocorreu em Blanzy. “Houve 
séria divergência entre o pároco Lépine e o Ir. Bertoul, que era o cantor, a 
propósito do canto e dos lugares dos alunos na igreja..."Tal confronto no 
concernente ao canto e aos lugares na igreja continuou com o P. Norjolles”44.

42 Ver nota n. 35
43 A. de Blanzy, Bourbonnais I, pp. 85-86.
44 A. de Chagny, Bourbonnais I, p. 153
45 A. de Charpey, Saint Paul II, p. 534
46 A. de Evaux, Bourbonnais, p. 416.

A causa residia em que a igreja, embora fosse pouco freqüentada, tinha 
os lugares alugados na sua totalidade; os Irmãos deviam levar os alunos à 
missa rezada e às vésperas cantadas. Desse modo, não lhes sobrava tempo 
livre, e o Irmão cantor se sobrecarregava de trabalho..

D) Isenção de impostos e de servidões vicinais

“A fundação ... fará que se isentem os Irmãos de todo imposto e das 
servidões comunais, ou serão cumpridas no lugar deles”44. Essa condição se 
encontra em muitas fundações. Com ela se tratava de evitar que os Irmãos 
fossem submetidos à lei de 21 de maio de 1836, pela qual “qualquer habitante, 
chefe de família ou de estabelecimento, a título de contribuição direta, pode ser 
chamado a fornecer todo o ano uma prestação de três dias: primeiro por si, 
segundo por cada indivíduo homem maior de dezoito anos e menor de sessenta, 
membro ou servidor da família, que resida na comuna”.

O esquecimento dessas condições criava situações pitorescas, como a 
dos Irmãos de Charpey. Quando o Ir. Avito os visitou em 1863, os Irmãos se 
achavam ausentes. “Faziam a sua prestação trabalhando nos caminhos com os 
demais operários”45. Desagradável foi a situação criada para os Irmãos de 
Evaux (la Creuse) pelo prefeito: com base no descumprimento da lei, buscou 
pretexto para iniciar uma luta tenaz contra a escola por parte das autoridades 
municpais e departamentais46.
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2) A PLURALIDADE DE FUNÇÕES DOS IRMÀOS

O sacerdote atribuía ao professor diversas funções: sacristão, cantor, 
vigilante na igreja, tocador de sinos, etc.; freqüentemente desempenhavam 
outras, como a de secretário e de topógrafo. O Ir. Avito conta-nos que na 
pequena localidade de Ebreuil (Allier), por volta de 1870, antes da chegada 
dos Irmãos, “a escola era confiada a um professor cheio de merecimento, mas 
demasiado importunado pelas suas múltiplas ocupações de geômetra, de 
empregado do telégrafo e de secretário da prefeitura”47.

47 A. de Ebreuil, Bourbonnais I, p. 400.
48 A. de 1’Intitut, T.I, p. 157.
49 A. de l’Institut, T. III, pp. 91, 193.

Os Irmãos não se viam de todo dispensados dessa situação. Para evitar 
o excesso de trabalho, relações desaconselháveis e certos inconvenientes, as 
normas dos superiores eram muito claras: proibiam o exercício de tais 
funções; contudo cediam em certas ocasiões, ou os Irmãos as desempenhavam 
sem autorização superior.

A) A função de sacristão

Os sacerdotes consideravam os Irmãos como colaboradores do seu 
ministério, contudo o P. Champagnat percebia sérios inconvenientes no 
desempenho de tais funções e assim o manifestou ao P. Colin em 1835: “As 
sacristias se tornariam embaraço para a Sociedade. Rogou ao P. Colin que fizesse 
com que os Irmãos nunca fossem encarregados delas”48.

Uma das causas da recusa a determinadas solicitações foi precisamente 
o pedido de Irmãos para que desempenhassem as funções de sacristães, 
como o do cônego Morei de Sens, que solicitava Irmãos para dirigir a 
sacristia, as cerimônias e o coro da catedral. Respondeu-se-lhe negativamente, 
como ao diretor dos capelães de Fourvière, em 1874; este desejava que 
atendessem a sacristia do antigo santuário. A ambos foi exposto que não 
entravam no nosso objetivo semelhantes obras, e que o próprio Fundador se 
havia oposto a que os Irmãos desempenhassem ditas funções no santuário de 
Fourvière49.

B) A função de cantores

Outra pretensão que mais ocorria no pedido dos sacerdotes era a 
petição de Irmãos capacitados para cantar na igreja. O P. Janin, pároco de 

165



Bajac, dirigia a seguinte solicitação em 1846: “Só temos maus cantores na 
celebração dos divinos ofícios: vós nos prestarieis serviço inapreciável, caso nos 
désseis um Irmão que tenha noções de canto mais que ordinárias”50.

50 A. de Barjac, Aubenas, pp. 76-77.
51 A. de Viols-le-Fort, Saint Paul II, p. 427
52 A. de Suze-la-Rousse, Saint Paul II, p. 477. Com a finalidade de evitar situações 

como essa, Jean-Marie de Lamenais havia adotado a linha de conduta que aconselhava a M. 
Mazelier a 1." de fevereiro de 1825 quando este lhe solicitava orientações para dirigir sua 
incipiente congregação: “É muito raro que lhes permita cantar na igreja; se tivessem bela voz, 
os curas quereríam que fossem à estante: então, que aconteceria com as crianças? Querrt as 
vigiaria na igreja, quem as catequizaria antes do Ofício? E como substituir um Irmão que 
cantasse bem por outro que cantasse mal? Não se teria, por assim dizer, nenhuma liberdade 
para as mudanças: no entanto é a coisa mais importante”. (A correspondência do P. J.M. de 
La Menais pelo Ir. Symphorien-Auguste. Septième série, p. 141).

” A. de Solliès-Pont, Saint Paul II, p. 377.
54 A. de Sanilhac, Aubenas, p. 591.

O sacerdote de Viols-le-Fort pedia em 1866 que se selecionassem para a 
abertura da escola dois Irmãos capacitados e prudentes, um deles bom cantor. 
“No começo, importa que tudo neles inspire a confiança.. Faria questão que um 
deles fosse bom cantor, para que pudesse ensinar aos nossos alunos o canto
chão”51.

Em 26 de setembro de 1867, o senhor pároco de Suze-la-Rousse 
apresentava este pedido aos superiores: “Fogo-vos também que nos deis 
Irmãos que cantem e que conheçam o canto. É triste que sobre três homens 
nenhum logre juntar uma nota a outra. Eis o que me propus dizer-vos”52.

A função de cantor, às vezes, se desempenhava gratuitamente; outras 
vezes, era remunerada, para completar os honorários dos Irmãos, como em 
Solliès-Pont. “A fábrica acrescentava 200 francos para o Irmão que dirigia os 
cantos na igreja .

Normalmente, a quantia recebida por essa colaboração supunha 
pequeno suplemento no salário, como era o caso de Sanilhac, onde “os Irmãos 
cantavam as missas dos mortos e recebiam 50 francos por esse serviço”54.

C) A função de secretários

Não era frequente a solicitação de que os Irmãos desempenhassem esse 
cargo, mas, em certas circunstâncias, pedia-se aos superiores que o 
permitissem. O motivo era conquistar a simpatia do senhor prefeito, já que 
não havia pessoas capacitadas para essa função em determinadas povoações. 
A negativa em ocupar esse posto era pretexto alegado por alguns prefeitos 
para solicitar um professor leigo, já que esse o prestaria facilmente, acedendo 
de bom grado às suas pretensões.
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A problemática que implicava o exercício de secretário reflete-se na 
carta que o P. Mollier escrevia aos superiores, no dia 10 de fevereiro de 1867, 
a propósito da mudança na prefeitura na pequena povoação de Montréal. 
“Um dos pretextos alegados pelo senhor Ferratier, para desejar um professor 
leigo é que os leigos servem de secretários; como o antigo secretário lhe 
desagradou, no momento ele não tem ninguém. O Ir. Pothin é secretário apenas 
nominal. Não poderieis, senhor superior, por exceção e até que outro secretário 
seja encontrado, autorizar dito Irmão a exercer as funções de secretário efetivo? 
Conheço suficientemente a sua virtude, para assegurar-vos que esse trabalho não 
prejudicará o seu espírito religioso; fica entendido que alguma retribuição lhe 
será alocada; ademais, eu poderia obter do senhor prefeito que lhe poupasse o 
relacionamento com as pessoas do outro sexo”55.

55 A. de Montreal, Aubenas, p. 352.
56 A. de Saint Genest-Malifaux, p. 5.
57 A. de 1’Institut, T. II, p. 250.

D) Outras funções

Nas seguintes solicitações, vemos a diversidade de misteres que se pediam 
aos professores. Por vezes, os Irmãos também se prestavam a desempenhá-los, 
como é o caso do Ir. Avito, que se ofereceu ao prefeito Drevet, de Saint Genest- 
Malifaux, para realizar o censo da população, para comprazê-lo e não ser 
menos que o professor Planfoy, que executava esse serviço para o seu prefeito. 
“O Ir. Avito empregou oito dias para fazer esse trabalho. Os seus condutores 
tinham o cuidado de chegar cada dia, perto das doze horas, à casa de algum 
agricultor de posses, quando um suntuoso almoço estava pronto. No último dia, 
chegaram à casa do senhor Drenet, que havia preparado verdadeiro festim. O Ir. 
Avito tomou, pela primeira vez, vinho Côte-Rôtie de trinta anos"56.

A seguinte solicitação chegou a 1’Hermitage em 1851. “Certo pároco 
ingênuo, da diocese de Dijon, pediu um Irmão não casado para a sua pequena 
paróquia. Esse Irmão devia ser professor, secretário da prefeitura, cantor, 
sacristão, tocador de sinos e coveiro. Com todos esses empregos, dizia o bom 
pároco, ganharia 500francos. Vedes, portanto, que ele não poderia viver se tivesse 
mulher e filhos. A ingenuidade do pedido provocou gargalhadas em 1’Hermitage, 
e fez crer que o bispo de Dijon recrutava o clero de qualquer maneira”51.

A idéia de dispor dos Irmãos conforme o seu arbítrio ainda perdurava 
no fim do século XIX. O senhor pároco de Sommières, em 1881, “não tinha 
sacristão, não conseguia encontrar alguém que se contentasse com os 600 
francos anuais que oferecia. Pedia um Irmão e lhe oferecia 600 francos, para 
que exercesse estes misteres: cantar os ofícios, tocar os sinos, acompanhar os 
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sacerdotes nas visitas aos doentes e nos enterros, ornar os altares e cuidar da • • »s«sacnstia .

3) A FORMAÇÃO DOS IRMÃOS

A) Muito deficiente no começo

A formação dos Irmãos, na começo da Congregação, era muito frouxa, 
sem dúvida. Tal realidade, cumpre vê-la dentro do contexto da época em que 
a formação era muito deficiente em geral, falha que não afetava apenas 
algumas congregações; todas as fundadas nesse tempo, por razões análogas, 
se viam na mesma situação. Os nossos Irmãos procediam, em geral, de 
ambientes pouco favorecidos culturalmente; a sua bagagem intelectual, 
quando chegavam ao noviciado, era muito escassa. O Ir. Avito nos expõe 
brevemente os motivos da deficiente preparação dos Irmãos: "Antes da lei de 
1833, o diploma não era exigido. O P. Champagnat não se havia preocupado 
com tal exigência. Os primeiros Irmãos eram pouco letrados. Os parcos recursos 
e as numerosas fundações que lhe pediam não lhe deixavam tempo para fazê-los 
instruir; ademais, as populações eram pouco exigentes nesse ponto; os 
professores leigos não sabiam mais do que os Irmãos. O bom Padre foi 
surpreendido pelo imprevisto da citada lei’’y).

Fato mais que evidente era a escassa preparação que os Irmãos 
recebiam no noviciado, simplesmente porque não havia tempo físico para 
adquirir formação adequada. A própria permanência do Ir. Avito não superou 
sete meses; outros permaneciam apenas quatro. E mui significativa a carta que 
o Ir. Maria Lin escreveu ao Ir. João Batista em 1842, quando este o criticava 
pelo pouco aproveitamento dos meninos por falta de preparação dos Irmãos. 
"Sim, caro Ir. Diretor Geral, sou ignorante, é verdade. Podeis julgar facilmente o 
meu pouco saber: má escrita, fraca gramática, pouca matemática e ainda 
deficiência na religião. Depois disso, como mostrar-me capaz de ensinar alguma 
coisa a mais? Julgai vós próprio pelas lições que recehi na sociedade, desde o dia 
em que tive a felicidade de nela entrar, até o presente: quatro meses de noviciado 
e nada mais. Tenho trinta anos; rogo-vos, portanto, que me deis os meios- de 
instruir-me; não posso fazê-lo aqui, estando encarregado de vigiar uns vinte 
internos depois da aula...”60. O Ir. Avito reconhece essa realidade numa frase 
lacônica: “Os estudos eram por demais encurtados no noviciado de então”6'.

58 A. de Sommières, Saint Paul II, p. 406.
59 A. de Pélussin, p. 8.
60 A. de Usson-en-Forez, pp. 14-15.
61 A. de 1’Institut, T.I, p. XVIII.
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B) Testemunhos acerca da formação deficiente

Os testemunhos da deficiente preparação dos Irmãos encontramo-los 
em pessoas não pertencentes ao Instituto e nos próprios Irmãos. Em 1841, o 
pároco de Nantua62 dirigia aos superiores uma carta encomiástica aos Irmãos, 
mas com a seguinte recomendação. “Pedia-lhes que os formassem melhor na 
ortografia e na linguagem correta”63.

62 Trata-se de M. Debelay, posteriormente bispo de Troyes e arcebispo de Avignon.
63 A. de Nantua, p. 13.
64 A. de 1’Institut, T. II, p. 85.
65 A. de Anduce, Aubenas, p. 8.
66 A. de Bellegarde, p. 6
67 A. de Saint Victor-la-Coste, Saint Paul II, p. 519.
68 A. de l’Institut, T. I, p. 33.

Em 1844, o Ir. Francisco respondia ao bispo de Bonnald: “E verdade 
que temos na casa uns sessenta jovens, mas eles são demasiado novos para serem 
enviados ou não têm suficiente instrução”64.

Em 1845, o diretor da escola de Anduze pedia autorização para 
levantar-se às quatro da manhã, a fim de preparar a aula e melhorar a 
escrita65.

O Ir. Avito, nos informes das suas visitas, não usa rodeios ao descrever 
as deficiências nesse campo. “O Ir. Rambert não sabe nada e não faz nada. O Ir. 
Philadelphe, se o julgo pelo ditado, já esqueceu o que aprendeu66. O que há de 
mais grave é o Ir. Nicostrate, com o seu queixo imberbe aos vinte e três anos, 
com a sua susceptibilidade extrema e com a sua dissimulação, nada sabe 
absolutamente. Desajeitado, maltrata os alunos e não se faz amar por eles. Esse 
Irmão ainda não está em condições de dar aula. Eu sei que vou causar-vos 
problemas, mas tendes por certo em Saint Paul algumas pessoas que pelo menos 
sabem ler. Sejamos realistas, não podemos confiar uma aula a um Irmão que 
ignora as coisas mais essenciais que cumpre ensinar e que, definitivamente, não 
sabe lidar com os alunos”67.

C) Preocupação com a formação dos Irmãos

Convicto da deficiente preparação dos Irmãos, o P. Champagnat esteve 
preocupado com a formação desde os primeiros momentos. “Antes de confiar 
a escola de La Valia aos Irmãos, o Fundador lhes deu um ex-Irmão lassalista 
para os formar"6*.

Ele mesmo combinava as funções do seu ministério com as tarefas da 
fundação da Congregação, entre as quais destacava a formação dos seus 
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membros69. Quando já dispunha de meios em 1’Hermitage, os cursos 
adquiriram estrutura mais regular. “Vimos que, desde a origem, as férias 
duravam dois meses, tempo que o hom Padre empregava na instrução dos seus 
Irmãos acerca dos deveres do professor e das virtudes religiosas”70.

69 Ibid., p. 37.
^0 Ibid., pp. 173-174.
71 A. de Valbenoite, p. 7.
72 A. de 1’Institut, T. II, p. 74.
75 Ibid., p. 180.
74 A. de Saint Paul, T. II, p. 287.
75 A. de 1’Institut, T. III, p. 121.
76 Ibid., p. 215.

Ainda que as referências à formação dos Irmãos estejam dispersas nos 
Anais, permitem-nos deduzir que era uma das preocupações dos superiores. 
No dia 26 de abril de 1841, em Valbenoite, foram examinados 16 Irmãos 
dessa escola e vizinhanças, cujas conclusões foram pouco lisonjeiras71. Em 
1843, o Ir. Francisco organizou um curso de atualização sobre temas 
importantes. “Ele decidiu que o sistema métrico e a regra dos particípios seriam 
tratados pelos Irmãos numa única conferência desse ano. O sistema métrico era 
assunto inteiramente novo. Os Irmãos o conheciam pouco, enquanto as 
diferentes regras que regem o particípio os embaraçavam muitas vezes72. Em 
1848, suprimiu-se o internato de Grange Payre, onde se estabeleceu uma aula 
preparatória para a conquista do diploma.. Irmãos jovens e velhos eram nela 
estimulados pelo Ir. Sylvestre”73.

O Ir. Avito, visitador nessa época, organizou em Saint Paul cursos de 
verão, que continuaram durante alguns anos. A matéria desses cursos versava 
sobre as diferentes disciplinas do ensino primário74.

As mudanças políticas entre 1848 e 1850 e a nova legislação escolar 
originaram tamanha pressão sobre os superiores por parte dos conselhos 
municipais, dos prefeitos e das autoridades governativas em geral, que a 
Congregação se via obrigada à abertura de numerosas escolas. Logicamente a 
formação dos Irmãos ficou prejudicada.

Em 1866, organizou-se de modo estável o curso de seis meses de 
duração no qual o Reverendíssimo, alguns dos Assistentes e o Ir. Euthyme, 
ajudados por outros Irmãos, ministravam o ensino necessário para a obtenção 
do diploma integral75. Dez anos mais tarde, instituiu-se o cargo de vice- 
provincial; entre os principais assuntos da sua incumbência figurava a 
formação religiosa e acadêmica dos Irmãos76.

A formação nessa época era tarefa que dependia quase exclusivamente 
da vontade dos Irmãos. Tinham de repartir a sua formação com as aulas e 
outras atividades escolares, como a vigilância do estudo, que se organizava no 
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fim das aulas, os cursos de adultos, a vigilância dos internos que, poucos ou 
muitos, havia em quase todas as escolas. Era uma formação feita às pressas, 
em tempo limitado. Uma das observações mais generalizadas nos informes 
dos visitadores era a chamada aos diretores, em que se lhes recordava a sua 
responsabilidade no concernente a que os Irmãos não descuidassem os 
estudos.

D) Irmãos autodidatas

Não obstante essas limitações, deparavam-se-nos Irmãos 
verdadeiramente exemplares que, com a sua dedicação e esforço, haviam 
logrado mui ampla formação ou que sobressaíram em alguma especialidade. 
Entre esses autodidatas merecem particular atenção os que seguem.

Ir. João Batista. "Lendo as suas diversas ohras, ninguém suporia que 
foram escritas por um homem que não ultrapassou o programa primário 
elementar. O Ir. João Batista era dotado de memória prodigiosa, de juízo seguro 
e de coragem heróica em presença do trabalho e das suas dificuldades’’77.

77 A. de 1’Institut, T. III, p. 172.
78 A. de 1’Institut, T. II, p. 430 y A. de Aubenas, p. 46.
79 A. de Oyonnax, p. 8.

Ir. Euthyme. Adquiriu grandes conhecimentos e fama como naturalista. 
Quando o eminente naturalista e geólogo Malbosc doou a sua coleção ao 
departamento de Ardèche, e o prefeito lhe perguntou quem poderia 
responsabilizar-se pela classificação dela, Malbosc lhe respondeu que não 
conhecia pessoa mais indicada para essa tarefa que o Ir. Euthyme, então 
diretor da escola de Saint Ambroix. Os superiores acederam: durante quatro 
meses, o Irmão residiu em Paris, subvencionado pelo departamento, para 
dedicar-se à dita classificação78.

Ir. Citinus. Ele tinha numerosas ocupações: aula, curso de adultos, aula 
especial de desenho; apesar delas e das dificuldades que durante oito anos lhe 
suscitou a municipalidade de Oyonnax, reuniu autêntico museu de história 
natural e obteve todo o tipo de êxitos. “Em agricultura e arboricultura obteve o 
prêmio de 40 francos em 1864. Medalha vermelha em 1865, prêmio do 
Imperador; medalha de ouro, grande módulo, em 1866, prêmio que teria 
conquistado em 1867, se a lei permitisse hisar. No concurso entre escolas da 
redondeza, a de Oyonnax obteve 14 prêmios sobre 17, no primeiro ano e, 
durante três anos consecutivos, o primeiro prêmio; na última vez, 500 alunos 
tinham participado do concurso7'7.
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E) Irmãos inventores

Ao lado desses, temos os Irmãos inventores, com sorte muito desigual 
das descobertas.

Ir. Aubin. Inventor de engenhoso jogo de cartas para ensino da 
Geografia da França; segundo o Ir. Avito, não havê-lo utilizado foi 
provavelmente um erro80.

80 A. de l’Institut, T. III, p. 231.
81 A denominação não deixava de conter sua carga de ironia, já que sua pronúncia é a 

mesma que a de “audace”, atrevimento, audácia.
82 A. de 1’Institut, T. III, pp. 70-71.

Ir. Amable e Emmanuel. O primeiro descobriu o bifosfato; o segundo, 
o arquebus; ambos os descobrimentos produziram bons réditos para o 
Instituto.

Ir. Dace. O Ir. Dace, sonâmbulo em Saint Genis, percorria os campos 
de noite; alguns ingênuos, seguindo as suas indicações, elaboraram um 
líquido que batizaram de “eau dace”(‘água dácia’)81, cujas excelências não 
cessavam de apregoar.

Ir. Pemen. Merece especial menção pela sua tenacidade e pelo tempo e 
dinheiro aplicado na construção de engenhoca que evitaria os descarrilamentos 
dos trens, muito freqüentes naquela época. Porfiou até que o seu invento foi 
apresentado a Napoleão III, por intermédio do senhor Brame, deputado do 
departamento do Norte, o qual o remeteu ao Ministério de Obras Públicas. 
Com diplomática carta terminaram todos os seus esforços. Esse Irmão gastara 
na sua invenção importantes quantidades de dinheiro, procedentes de 
benfeitores e patrocinadores. Conseguiu obter um “registro de invenção” ou 
patente francesa, pela qual abonou diversas anualidades de cem francos. Duas 
patentes britânicas custaram-lhe mil francos; uma patente belga lhe valeu uma 
anualidade de cem francos. O Ir. Avito finaliza a história desse Irmão: "Foi 
isso todo o resultado da sua invenção, mas os trens continuaram a descarrilar”82.

Ir. Dacien. Este Irmão inventou um relógio em 1859; ficou exposto 
durante sete anos numa das salas de Saint Genis. As peças, recolhidas ao 
sótão, foram destruídas ou levadas pelos soldados na ocupação militar da 
casa, em 1870. Se julgarmos pela descrição que faz dele o Ir. Avito nos Anais, 
o relógio merecería as honras de adornar alguma praça de grande capital ou 
qualquer das nossas catedrais. Se a nota sobre os esforços do Ir. Pemen 
contém certa dose de ironia, a que dedica ao Ir. Dacien manifesta pesar 
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sincero. “A destruição da obra-prima sobrecarrega ainda pesadamente o coração 
do autor. Foi de fato lamentável, porque essa grande invenção poderia ter feito a 
honra do seu autor e do Instituto, ao qual poderia haver carreado alguns 
recursos”8’.

4) PERFIL DO EDUCADOR MARISTA NOS ESCRITOS DO IR. 
AVITO

Em nenhum momento se levanta algum perfil do educador marista nos 
escritos do Irmão Avito. Vemos, por outra, ao longo dos seus informes, das 
suas descrições dos Irmãos, das suas observações e das contribuições de 
outras pessoas o que pode constituir o perfil ou protótipo do educador 
marista da época. A sutileza do Ir. Avito para ressaltar qualidades e defeitos, 
assim como os exemplos que nos traz contêm, provavelmente, uma finalidade 
tanto didática quanto descritiva. E certo que nos seus escritos não há teoria 
educativa, mas não é menos certo que neles ressalta a sua experiência de 
professor e a sua fineza psicológica.

a) Afeto. “Se a vivacidade do Ir. Luís Maria inspirava temor, a sua 
capacidade e o seu coração de ouro o faziam amar” .84

83 A. de 1’Institut, T. III, p. 97.
84 A. de La Côte-Saint-André, p. 6.
85 A. de Ampuis, p. 6.
86 Carta do prefeito de Mornant, M. Fourneau, A. de Mornant, p. 17.
87 A. de Nyons, Saint Paul II, p. 84.
88 A. de Chavanay, p. 8.
89 A. de Mayres, Aubenas, p. 313.

“O Ir. Barthélémy conseguiu que a escola retomasse o que havia perdido, 
para que houvesse mais amor”85.

“O professor Ir. Licinus sabe conquistar o coração dos alunos: faz isso 
muito bem não somente junto dos meninos, mas ainda junto à mocidade, cuja 
afeição soube conseguir”86.

“Não teríamos propriamente necessidade de estudo, senão de professor 
que tornasse amável a escola e atraísse os meninos”8''.

b) Bondade. “O Ir. Bassus há 32 anos é diretor de Chavanay ; pela sua 
bondade e pelos seus conselhos mereceu a simpatia de todos os habitantes de 
Chavanay".

88

c) Bom caráter. “Pelo seu caráter simpático, os Irmãos lograram a estima 
e a confiança do público, e nós estamos satisfeitos8’. Apesar da sua dedicação, o 
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Ir. Eduin não tem sucesso aqui, por causa da sua mesquinharia, do seu gênio 
irritadiço e do exterior pouco atraente”'20.

d) Bom comunicador. Os exemplos seguintes demonstram com nitidez 
a importância da habilidade para transmitir, uma das chaves do êxito no 
ensino. Destaca-se o contraste entre o Irmão medianamente capacitado, mas 
hábil comunicador, e o bem dotado de conhecimentos, mas incapaz de 
comunicar e transmitir. “Ainda que pouco instruído, o Ir. Philippe era excelente 
professor e lograva êxito. Tinha o talento particular de comunicar o que sahia, 
mesmo o que não sabia bem: fomos testemunha várias vezes, na inspecção da 
sua aula, na qual falava com força e clareza, de modo que era ouvido de longe)]. 
Marie Jubin, hoje provincial em Saint Genis, ficou dois anos aqui em Pierrelatte. 
Muito capacitado, bom religioso, mas de caráter glacial, sem iniciativa, sem 
entusiasmo, porque não sabia comunicar os seus conhecimentos; como diretor 
foi mal apreciado pela população”'22.

e) Dedicação. Esta qualidade sobressai como a mais citada. Sem 
dúvida, a generosidade e dedicação foram o patrimônio de toda uma geração 
de Irmãos, herança que remonta ao nosso Fundador, o qual em carta aos 
Irmãos Antoine e Gonzague, em 1831, escrevia: “Caros amigos, fazei de tudo 
para que a vossa escola caminhe bem”2i. Dos numerosos exemplos em que o Ir. 
Avito destaca essa qualidade, citamos os seguintes: "O estabelecimento andou 
muito bem sob a direção do Ir. Nazianze, durante longos anos: era pessoa capaz, 
muito alegre, muito enérgico e de dedicação a toda a prova'24. O Ir. Ignace, 
embora de modesta cultura, lograva êxito pela sua dedicação, pelo seu jeito e 
amabihdade2-. De caráter um pouco áspero, mas excelente religioso e muito 
dedicado, o Ir. Baudélius fez o bem aqui durante doze anos”'26.

f) Disciplina. “A disciplina é de tal forma necessária que, sem ela, não há 
instrução possível. A disciplina faz a glória do estabelecimento e atrai para ele os 
alunos'27.

”Sob a direção do Ir. Crescentien, as aulas, sobremodo a sua, tinham 
grande disciplina. Os denhores Deshayes e Avril, chegando certo dia e não 
ouvindo nenhum barulho, detiveram-se na porta, e se perguntavam se estaria

90 A. de Aveize, p. 5.
91 A. de 1’Institut, T. III, p. 283.
92 A.- de Pierralte, Saint Paul II, p. 99.
9^ Cartasl, Doc. 20, p. 63.
9“* A. de Allevard, pp. 10-11.
95 A. de 1’Institut, T. III, pp. 155-156.
96 A. de Ampuis, p. 10.
97 Avis, leçons, sentences, p. 398. 
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havendo aula. Abrindo-a, ficaram encantados de ver a aula cheia de meninos em 
silêncio tão perfeito que se poderia ouvir o esvoaçar duma mosca. Com 
semelhante disciplina, os progressos eram inevitáveis. Ficaram muito 
impressionados e dois professores laicos, que haviam sucessivamente lutado 
havia alguns anos, tiveram de partir um depois do outro^.

“Em contrapartida, o Ir. Domitien era bom religioso, muito dedicado, mas 
de fraca personalidade; malgrado a sua dedicação, obtinha pouco progresso, por 
falta de disciplina”'^.

g) Doçura. “Muito lhes recomendei a doçura e a leitura freqüente do Guia 
das Escolas na parte que se refere à disciplina paternal”'00.

h) Entusiasmo. “As pessoas gostavam de ver a alegria do Ir. Nazianne, a 
sua iniciativa em toda a parte; toda a população o estimava, sem excetuar o 
pároco, que o idolatrava'0'. O Ir. Pasteur terá dificuldade em estabelecer-se e em 
manter-se; é estimado como bom religioso e capacitado, mas acham-no velho, 
doentio, sem motor de arranque”'02.

i) Capacidade organizativa. "O Ir. Herman está aqui em Perreux como o 
homem da casa, o nervo da disciplina, da ordem, dos estudos, dos alunos e de 
tudo o que se segue. Ele é o real diretor, enquanto o titular Policarpe pouco 
entende e, no fundo, mais não dirige do que a parte material”'03.

j) Delicadeza. “O Ir. Germain e o Ir. Marie Damascène conquistaram 
depressa as boas graças da população e atenuaram o efeito dos escândalos 
precedentes pela sua polidez estudada, até excessiva, por vezes'04. O pároco 
muito estima o Ir. diretor; o prefeito começa a apreciá-lo por causa da reputação 
que conquistou pela sua educação e pela boa direção da sua aula'03. O Ir.Jean 
Philomène era o homem para lograr êxito aqui desde o começo. Era de 
capacidade comum, mas muito jeitoso, de bela aparência, muito obsequioso, e 
sabia tratar bem a todo o mundo'06. O In Rock era pessoa dedicada, de grande 
força de vontade, mas desprovido do arcabouço que assegura o êxito nas escolas. 
O pároco Venet, ainda que apreciando as suas qualidades reais, tinha

98 A. de Monchain-Creusot, Bourbonnais II, p. 207.
99 A. de Mornant, p. 9
100 A. de Tulette, Saint Paul II, p. 507.
101 A. de Allevard, p. 12.
102 A. de Boulieu, p. 12.
105 A. de Perreux, p. 20.
104 A. de Cluny, Bourbonnais I, p. 298.
105 A. de Remoulins, Saint Paul II, p. 598.
106 A. de Bajeu, p. 12.
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dificuldade em suportá-lo à testa do seu estabelecimento; achava-o por demais 
. ”107grotesco ‘ .

k) Habilidade. "O Ir. Léon, pela sua prudência, pela sua graça e 
habilidade, inculcou em todo o mundo essas boas disposições” .108

I) Seriedade. “O Ir. Apollinaire foi substituído em Vauban pelo excelente 
Ir. Léon, que os professores leigos temiam, por causa do seu tipo sério e austero. 
Fez menos estardalhaço que os seus dois predecessores, mas a educação lucrou • ”109

107 A. de Mornant, p. 16.
108 Lettre du curé de Bardas, M. Janine, Aubenas, p. 78.
109 A. de 1’Institut, T. II, pp. 173-174.
110 A, de Anse, p. 11b.
111 A. de Tavel, Aubenas, p. 599.
112 Carta do prefeito de Château de Macenc, M. Prudhome, Saint Paul II, p. 538.
113 A. de Boulieu, p. 6.
*14 L’Église et 1’éducation, mille ans de tradition éducative, L’Harmattan, p. 207.
H5 Ibid.,p. 208.

com isso " .

m) Sintonia com a população. “Quaisquer que sejam os talentos e as 
virtudes do Irmão, cumpre que esteja em sintonia com a população . O Ir. 
Photius tinha começado bem aqui. Ele havia absorvido perfeitamente o sentir da 
população. Era amado e vai deixar saudades . Infelizmente, o Ir. superior que 
nos enviastes não sintonizou com o espírito da população e não soube conquistar 
a estima dos seus alunos . Ho ensejo de escreverdes ao Ir. Flavien, pedir-vos-ia 
que lhe proibisseis de falar mal da nossa região” .

110

111

112
113

5) OS SACERDOTES NOS ESCRITOS DO IR. AVITO

A vida dos Irmãos nas escolas se pautava pelas normas que regiam as 
relações do professor com o sacerdote, relações de dependência e submissão. 
Em regulamento diocesano de 1830, especificava-se: “O professor respeitará o 
senhor pároco: deve-lhe respeito pelas suas qualidades de padre e de pastor. 
Auxiliá-lo-á na administração dos sacramentos, zelando para que nada falte 
nesse serviço, seja na igreja, seja em casa dos doentes. Dificilmente se ausentará 
da paróquia, seja porque o pároco pode ter necessidade dele, seja porque a escola 
seria prejudicada114. O professor é o suplente do pároco: cantor na igreja, 
sacristão que prepara os ornamentos, tocador dos sinos para o ângelus, para a 
missa e para as vésperas; acompanha o pároco que leva aos doentes os últimos 
sacramentos
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Dentro desse contexto, transcorria a vida dos Irmãos na sua relação 
com o clero. As Regras de 1852 são muito explícitas acerca desse ponto. “Os 
Irmãos darão provas de submissão, de respeito e adesão, empenhando todos os 
esforços possíveis para inspirar os mesmos sentimentos aos alunos”116. O Ir. 
Avito descreve-nos toda uma variedade de sacerdotes, cuja personalidade 
condicionava as relações com os Irmãos.

116 Regras, 1852. Parte 3.', Cap. VIII, art. 2.
117 A. de Sury le Comtal, p. 5.
118 Curé M. Martigny, A. de Bagé-le-Châtel, p. 8.
119 A. de Charlieu, p. 10.
120 A. de Saint Bauzille, Aubenas, pp. 474-475.

A) Sacerdotes que desejam governar os Irmãos

Houve sacerdotes que apenas viam nos Irmãos uns simples auxiliares, 
como o senhor Melton, em Sury le Comtal, o qual exigia que os Irmãos 
desempenhassem as funções de subdiáconos, de cantores e sacristães. O P. 
Champagnat primeiro, o Irmão Francisco depois, intervieram para proibir 
que essas funções fossem atribuídas aos Irmãos117. “É supérfluo que vos diga 
com que ânsia espero os vossos bons Irmãos, certo de que vou encontrar neles 
úteis e zelosos auxiliares”1™.

Quando os Irmãos não acediam facilmente às exigências dos sacerdotes, 
surgiam queixas por parte destes, como as do senhor Chevignon, que escrevia 
assim ao Ir. Francisco, em 3 de fevereiro de 1844: “Tomo a liberdade de vos 
comunicar que os Irmãos que dirigem a escola de Charlieu parecem não 
reconhecer, de forma alguma, a autoridade do pároco. As consequências são 
sérias, porquanto um pedido tão justo não experimentou senão recusa: até onde 
deve estender-se esta autoridade pastoral? Os Irmãos têm ordens a esse respeito? 
Devo considerá-los como membros de uma ordem isenta? Tiquei realmente 
escandalizado, e devo entreter-vos dessas coisas. Termino por vos declarar que 
para a boa ordem e edificação da minha paróquia, faço questão absolutamente 
que em cada domingo, no catecismo, haja dois Irmãos para vigiar os garotos"119.

Os conflitos existentes degeneravam em comportamentos pouco 
exemplares para os fiéis, a ponto de que as autoridades se viam obrigadas a 
intervir, como em Saint Bauzille, cujo prefeito escreveu aos superiores nestes 
termos: “Há em Saint Bauzille um fato que a minha consciência me faz um 
dever de vos relatar: existe conflito aberto entre o Ir. Clémène, superior da nossa 
escola de Irmãos, e o senhor pároco. Parece-me exemplo desastroso para a 
população, porque, se não me engano, o fim único dos vossos Irmãos é fazer o 
bem; este objetivo aqui falha de todo. Não entro em pormenores, para saber 
quem esta com a razao .
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Em outro informe do Ir. visitador na sua visita à escola de Souvigny, 
lemos: “O pároco é difícil de contentar. Ele querería dirigir tudo nos Irmãos. A 
falta de harmonia entre os Irmãos e o clero é fato lamentável por estas bandas"'21.

Embora as Regras exigissem submissão plena ao sacerdote, muitas vezes 
seria pedir atos de virtude que raiam pela heroicidade, como muito 
claramente o expressa o Ir. Avito, a propósito do senhor Chomel: “O 
sacramento da ordem não dá juízo a quem não tem. Ele exige dos Irmãos 
serviços que as nossas Regras e os nossos superiores não autorizam. Entre esses 
serviços há o de vigilante dos alunos dos leigos na igreja, o de formar e dirigir os 
meninos de coro, o de limpar os vidros e encerar o parquê, de vez em quando"122.

121 A. de Souvigny, Bourbonnais II, p. 516.
122 A. de Le Pouzin, Aubenas, p. 400.
12^ A. de Saint Paul-en-Jarret, p. 2.
124 A. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 3.

B) Sacerdotes abnegados e desinteressados

Houve sacerdotes de generosidade nunca desmentida, como os 
senhores Noally e Dorzat. Noally era pároco de Saint Paul-en-Jarret. O Ir. 
Xavier, diretor dessa escola entre 1828 e 1853, nos dá dele o seguinte 
informe: “Apoiou-nos em toda a ocasião e em toda a parte. Um ano depois, 
Noally foi transferido a Guillotière, deixando os Irmãos e as Irmãs na desolação; 
mas ele não nos abandonou; enviava cada ano, no primeiro do ano, sacos de 
arroz, cestos de uvas e de figos ou roupa, como tecidos ou lenços. Quando ia 
visitá-lo, ele me alojava generosamente"123. Sobre o senhor Dorzat, pároco de 
Saint Symphorien-d’Ozon, temos o seguinte testemunho: “Os Irmãos tinham 
nele verdadeiro pai, a quem podiam dirigir-se com toda a confiança, em todas as 

»124 ocas toes .

C) Sacerdotes imobilistas

Estes sacerdotes mantinham mentalidade ancorada no passado. As suas 
pretensões se limitavam a que os meninos aprendessem as orações, o 
catecismo e um pouco de leitura, de escrita e de cálculo. Programa tão 
reduzido tornava inviável uma escola da qual a sociedade exigia instrução 
mais ampla. Dois sacerdotes representativos desse grupo encontramos nos 
senhores Gilibert e Dorzat.

Gilihert, pároco de Saint Genest-Malifaux. No ato de tomada de 
posse do Ir. Avito como titular de Saint Genest-Malifaux, a comissão 
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comunal, composta pelo pároco, pelo prefeito e pelo juiz de paz, examinou os 
meninos. Finalizadas as perguntas sobre o Catecismo, Gilibert retirou-se. 
Achava que não se devia ensinar Gramática, Aritmética, Geografia e 
História. No fim da prova, o Ir. Avito foi ao encontro do senhor Gilibert, para 
colher a assinatura dele no processo verbal; achou-o na recitação do terço; na 
solicitação da firma, Gilibert lhe falou: “Quando tiverdes encharcado os alunos 
de Geografia e de História, quem vai plantar as batatas? Basta que saibam o 
Catecismo, que saibam ler e escrever. Os senhores do presbitério gostavam da 
distribuição dos prêmios, menos Gilibert, que se fazia de rogado para aquela 
sessão. Recusava a poltrona que se lhe havia reservado; ficava no fundo da sala; 
logo que o assunto não dizia respeito ao Catecismo, ia embora”^.

Dorzat, pároco de Saint Symphorien d’Ozon. “O P. Dorzat, como o P. 
Champagnat, era simples, piedoso, modesto, cheio de abnegação, não desejava 
em tudo senão a glória de Deus e a salvação das almas. Antes de se demitir das 
suas honrosas funções, fundou dois estabelecimentos religiosos: o das Irmãs 
Ursulinas e o dos Pequenos Irmãos de Maria. O pároco limitou o programa dos 
Irmãos, não queria que compreendesse senão as orações, o catecismo, a leitura, a 
escrita e um pouco de Aritmética"'26. Tal redução do programa e as freqüentes 
mudanças dos Irmãos puseram em grave risco essa escola127.

125 A. de Saint Genest-Malifaux, pp. 3-5.
12^ A. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 3.
127 A. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 5.
128 A. de la Providence Denuzière, p. 4.

D) Sacerdotes inteligentes e perspicazes

Houve um grupo de sacerdotes que mostraram sagacidade e 
inteligência especial na simples enumeração das qualidades dos Irmãos que se 
lhes deviam enviar.

Senhor Rossat, pároco de St. ]ean, Lião. Na descrição dos Irmãos que 
solicita para a fundação de Providence Dunizière mostra intuição especial: “O 
que desejamos vivamente é um homem inteligente que se identifique com esta 
obra, que a assuma, que tenha a peito criá-la conosco”'2".

Senhor Jourjon, pároco de Mars. Se o senhor Rossat pedia uma pessoa 
excepcional, o padre Jourjon não lhe ficava atrás. “Precisamos, pelo menos, de 
pessoa muito capacitada, seja na instrução, seja na administração: pessoa 
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complacente, não exigente além do estrito necessário, pessoa que saiba, ao 
mesmo tempo, impor-se ao grupo e atrair os alunos a ele”n'J.

E) Outros tipos de sacerdotes

Avarentos. Ao lado dos sacerdotes exemplares, generosos e dispostos a 
apoiar os Irmãos em todo o momento, deparam-se-nos outros que são o 
reverso da medalha, como o pároco de Rives. A Grande Cartuxa entregava- 
lhe 500 francos anuais para a subvenção da escola, mas uma parte da 
subvenção diluía-se nos corredores do sr. pároco; ficou muito ofendido, 
quando, a pedido do Superior Geral, o senhor abade optou por entregar 
diretamente o subsídio aos Irmãos130.

129 A. de Mars, p. 3.
130 A. de 1’Institut, T. III, p. 182.
131 A. de Perreux, pp. 12-13.
1-32 A. de Saint Genest-Malifaux, p. 3.
133 A. de Saint Genest-Malifaux, p. 5.

Suspicazes. A susceptibilidade, por vezes, tornava muito difícil que os 
Irmãos manifestassem aos sacerdotes a submissão, o respeito e a adesão que 
as Regras lhes pediam. “O senhor pároco de Perreux recusa-se a manter os 
genuflexórios da igreja. Os Irmãos são os sanguessugas da fábrica, a cruz do 
pároco; segundo ele, não o visitam senão quando precisam de dinheiro. O 
Superior Geral não o consulta; nunca o pastor recebe visita ou carta. Troca-se e 
destroca-se o pessoal sem nunca avisá-lo”1.

Peculiaridades

Nariz medalha de ouro. "O senhor Thoral, sacerdote auxiliar de Saint 
Genest, tinha nariz monumental. Os paroquianos diziam, rindo, que lhes 
bastava sair de casa quando a ponta desse nariz saísse da sacristia, para chegar no 
começo da missa”132.

Diretor espiritual muito compreensivo. “O senhor Gilibert, pároco de 
Saint Genest-Malifaux, era muito condescendente na confissão. Um Irmão se 
acusava de não ter levantado na hora e de ter omitido os exercícios de piedade; o 
confessor lhe respondeu: Quando alguém não se pode levantar, recomende-se a 
Deus e fique na cama; se não fez algum exercício, recomende-se a Deus, e deixe 
o exercício .
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Campeão de corrida em perseguição. O senhor Auplec, segundo 
confessou, na sua juventude pegava as lebres na corrida134.

Nunca é tarde. “O senhor pároco Brut morreu aos 95 anos, em 1876, em 
Ampuis. Foi ele que deu o diploma ao Ir. Francisco, após exames muito simples. 
Dois anos antes da sua morte, pôs-se a estudar inglês. Como se lhe demonstrasse 
alguma surpresa, respondeu com convicção: Não se sabe o que pode ocorrer; isso 
me pode ser útil”'^.

Pároco, patrono dos cronometristas. “O senhor Bourdat, pároco de 
Corthézon, perguntou-nos se viajávamos muito. Ao ouvir resposta afirmativa, 
acrescentou: viajo muito; fui uma vez a Roma em três dias, 7 horas, 8 minutos e 
7/8”^(.

F) Evolução da atitude dos sacerdotes cotn relação à escola religiosa.

Os sacerdotes do início do século XIX eram em geral não só defensores 
senão também entusiastas promotores da escola católica, até o extremo de 
sacrificar a sua vida e os seus bens em favor dela. Era toda uma geração que 
lutava com denodo por recuperar-se dos efeitos descristianizadores da 
Revolução, e que considerava o ensino religioso o meio mais apropriado. Com 
o tempo, observa-se uma evolução em parte do clero. Continuou havendo 
sacerdotes generosos, na luta corajosa para manter as escolas de religiosos e 
de religiosas, mas, quando chegou a época da laicização, outros evoluíram 
para posturas de oposição que, em alguns casos, causaram impacto. Entre os 
dignos de admiração pelos seus esforços em manter a escola dos Irmãos, 
citamos o sacerdote de Saint Etienne de Lugdarès, admirável pela sua 
generosidade. “Possui admirável dedicação e grande habilidade para angariar 
fundos ou dons ‘in natura, que ele vende. Chega a criar porcos e vendê-los para 
esse jtm 3 .

Também admirável pelo seu zelo, embora não pela sua prudência, foi o 
sacerdote Milhaud. “O conselho queria votar a laicização; o bravo pároco 
Veirun subiu ao púlpito e disse aos seus paroquianos: Meus irmãos, o conselho 
municipal que nomeastes vai votar a laicização da nossa escola de Irmãos. Ide à

A. de Bourbon-Lancy, Bourbonnais I, p. 102.
'^5 A. de Ampuis, p. 5.
156 A. de Courthézon, Saint Paul I, p. 249.

A. de Saint Etienne de Lugdarès, Aubenas, p. 493. 
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praça, em frente da prefeitura. Os meninos gritem, as mulheres chorem e os 
homens estejam prontos para bater. Foi obedecido; mas quinze homens foram 
levados perante o juiz de paz; o subsídio do bom pároco foi cortado”'™.

Exemplo de quem mostrava simpatia pela escola leiga deparou-se-nos 
no senhor Rigaud, que sucedeu, em 1873, ao senhor Auplec, em Bourbon- 
Lancy. “Não tardou em mostrar a sua preferência pela escola leiga. Na primeira 
vez que nós o visitamos, o senhor pároco nos perguntou se seria possível 
encontrar em Bourbon 5 Irmãos que pudessem fazer tanto como um único 
professor leigo. Fitá-lo, cumprimentá-lo e retirar-nos foi toda a nossa resposta; 
nos anos seguintes não o visitamos”'™.

Caso dos mais impressionantes de oposição à escola religiosa ocorreu 
em Firminy onde “os sacerdotes auxiliares deixaram transparecer, com 
demasiada facilidade, que a escola congregacional, aos seus olhos, não valia mais 
do que a leiga. Tiveram até o talento de inculcar semelhante apreciação ao 
senhor Chavanay, sucessor do senhor Eustache. Esse novo pároco fez questão de 
chamar para pregador da quaresma de 1880 um ex-capuchinho, que apregoou as 
idéias dos padres do presbitério contra a escola religiosa, falando com lamentável 
desenvoltura"140.

138 A. de Milhaud, Saint Paul II, p. 9.
139 A. de Bourbon-Lancy, Bourbonnais I, p. 108.
140 A. de Firminy, p. 16.

Original castelhano de José Pérez, na versão lusitana de Virgílio 
Balestro.
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A EDUCAÇÃO
O Irmão João Batista nos transmitiu, em Sentenças, Lições, Avisos, 

de acordo com o título da capa, ou Avisos, Lições, Sentenças, 
Instruções, conforme o título da primeira página, o conceito que o 

P. Champagnat tinha da educação.

Penso poder interpretar esse título da seguinte maneira: o que se lerá 
são instruções dadas pelo Fundador aos Irmãos, desenvolvendo de cada vez, 
seja uma comunicação ou uma lição sugerida por um acontecimento, seja uma 
sentença, ou ainda sínteses de instruções sobre assuntos muitas vezes tratados.

O título completo acrescenta: “Do venerado Padre Champagnat, 
explicados e desenvolvidos por um de 
seus primeiros discípulos”.

Está claro que nessa obra encontram-se, ao mesmo tempo, a opinião do 
. Champagnat e do Irmão João Batista, sobre a educação. Como pois separar 

o que cabe a cada um? Somente a confiança na fidelidade do relator poderá 
nos dar alguma garantia de captarmos o pensamento do Fundador.

Cumpre notar que seu pensamento nos é apresentado apenas por 
pinceladas sucessivas, e não conforme um plano lógico, ou conforme algum 
critério perfeitamente claro.

A referência ao P. Champagnat está explicitamente assinalada desde o 
início dos capítulos, exceto em 6 deles, disseminados no volume, e nos 6 
últimos, que tratam da educação.

A obra apareceu em 1868, por conseguinte, 28 anos após a morte do P 
Champagnat e quase 12 anos depois da publicação de sua biografia. No 
mesmo ano de 1868, o autor publica Biografias de alguns Irmãos; no ano 
seguinte, 1869, O Bom Superior e, em 1870, Meditações sobre a Paixão. 
Estamos, portanto, num período de produção em que o autor recolhe os 
frutos de trabalhos anteriores.

Todas essas obras são destinadas não somente aos Irmãos Maristas, mas 
também ao público. Com efeito, o assunto que nos interessa vem precedido 
de uma longa introdução (prefácio) que procura responder à pergunta: O que 
é o Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria? E um Instituto, responde, 
oficialmente reconhecido, cujo número de membros está em pleno cresci
mento. Uma reunião de homens que querem viver a vida religiosa de maneira 
discreta e oculta, chamando-se “Pequenos” para assinalar seu espírito de 
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humildade, adequado a pessoas que se dedicam à educação das crianças. É 
uma Congregação que se põe sob a égide da Mãe de Deus. "Uma pequena 
Congregação que a Mãe de Deus tomou sob sua especial proteção e que 
prometeu conservá-la isenta da cizânia e de quaisquer plantas daninhas.” (Pio 
XII.) Essa Introdução termina com uma exortação dirigida explicitamente aos 
Pequenos Irmãos de Maria, mostrando assim que eles são, efetivamente, os 
primeiros destinatários.

Com efeito, conforme o conteúdo da obra, percebe-se que o objetivo é 
de encorajar os Irmãos a conservarem esse espírito de modéstia que, do ponto 
de vista sobrenatural, não deixa de ser grande e nobre.

Ora, nesse espírito se insere a educação das crianças, dos pequenos; 
assunto sobre o qual este estudo irá se estender.

A obra lhe consagra os 6 últimos capítulos, sobre um total de 41. 
Haverá algum significado nessa desproporção? À primeira vista, essa relação 
se encontra mais ou menos em outras obras do Irmão João Batista. E preciso 
que se diga que ele não pretende apresentar um tratado completo sobre a 
educação, desenvolvendo apenas alguns aspectos que lhe parecem mais 
importantes e sobre os quais o P. Champagnat teria insistido mais. Ei-los:

Cap XXXV - O que é educar uma criança
Cap, XXXVI - Necessidade da educação
Cap. XXXVII - O que é uma catequese bem feita
Cap. XXXVIII - O santo respeito com que se deve tratar a criança
Cap. XXXIX - Palestras sobre a disciplina
Cap. XL - Da vigilância
Cap. XLI - O que é um professor?

Não farei o comentário desses capítulos. O que me interessa, no 
momento, é procurar o conceito de educação que daí se deduz. Farei, 
portanto, uma síntese, considerando-a sob dois aspectos:

- A criança, ou a educação do ponto de vista do educando;
- O professor, ou a educação do ponto de vista do educado

Preliminares

Primeiramente, deter-me-ei nos preliminares com que o Irmão João 
Batista começa o capítulo XXXV, ou seja, duas passagens que ele atribui ao P. 
Champagnat.

Dizia: "Se se tratasse somente de ensinar as ciências humanas às crianças, 
os Irmãos não seriam necessários, pois os professores leigos desempenhariam 
essa tarefa. Se pretendéssemos dar somente o ensino religioso, contentar-nos- 
íamos de ser simples catequistas, reunindo as crianças uma hora por dia; mas nós 
queremos mais; queremos cultivar as crianças, isto é, dar-lhes uma educação 
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integral. Para isso é necessário que sejamos professores e que vivamos com as 
crianças e que elas permaneçam muito tempo conosco”, (p. 355, ediç. 1927.)

A vocação do Irmão Marista está aí claramente definida. Mais que um 
simples professor, mais até que um catequista, ele é educador, professor. Sua 
missão consiste pois, não apenas e nem essencialmente em distribuir 
conhecimentos, mas em estimular, acompanhando, o desenvolvimento da 
personalidade que desabrocha na criança.

Naturalmente a questão que permanece subjacente é de saber se aí está 
o verdadeiro pensamento do P. Champagnat. Lembremos, à guisa de 
elemento de resposta, seu amor pelas crianças, como o testemunham, entre 
outras coisas, algumas de suas cartas. E pena que o Irmão João Batista não 
tenha desenvolvido essa afirmação, deixando-nos talvez a impressão de que 
ela o ultrapassa, ou que não concorda com ela.

O segundo texto traz uma explicação que reconduz ao primeiro, sobre 
um plano mais concreto, fazendo intervir o pecado original. Encontra-se na 
página seguinte, desta maneira:

“Deus criou o homem num estado de inocência e de justiça; se Adão não 
se tivesse revoltado contra seu Criador, não teria alterado sua natureza, e seus 
filhos não teriam necessidade de educação; teriam nascido perfeitos ou ao menos 
ter-se-iam cultivado por si mesmos, à medida que suas faculdades fossem se 
desenvolvendo. Mas, em conseqüência de sua degradação original, o homem 
nasce com o germe de todos os vícios como também de todas as virtudes...”.

Esse texto abre um dilema: A educação consiste em arrancar o germe 
dos vícios ou em cultivar as boas tendências que acabarão abafando as más? 
Eis todo o problema do antigo conceito de educação em relação ao novo, 
nascido, parece, da Revolução; conceito que, ademais, depende do lugar que 
a sociedade reserva à criança.

A CRIANÇA

A imagem dominante é a do cultivo da terra. A criança é como uma 
terra que é preciso cultivar. Mas aí, dois pontos de vista se confrontam ou se 
completam, conforme a interpretação que se der aos textos. De um lado é a 
terra virgem esperando receber a semente. “O coração da criança é uma terra 
virgem que recebe a semente pela primeira vez”, (p. 357)

De outro lado é a terra inculta, coberta de inço e de cardos. Passa-se de 
um a outro, dizendo: “Por melhor que seja a terra, se ela permanecer inculta, só 
produzirá cardos e espinhos. Assim também, quaisquer que sejam as disposições 
de uma criança, por mais rico que seja o seu fundo, se lhe faltar educação, se esse 
fundo não for cultivado, não terá virtudes; sua vida será inútil para ao bem, ou 
só produzirá frutos azedos, obras mortas”, (p. 368)
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Bem depressa, como se vê, supera-se essa primeira imagem. Não se trata 
de uma terra neutra, pois fala-se de um fundo, como foi dito acima; alhures 
atribuem-se à criança, inclinações e até paixões. Em geral, estas duas últimas 
são qualificadas como más, fruto do pecado original. Se não há uma 
intervenção, o ser segue a sua inclinação, toma o caminho do vício que o 
conduz à perdição, ao inferno. Finalmente, a criança aparece como um 
terreno disputado por Deus e pelo demônio, onde o educador intervém , 
inclinando a vitória para o lado bom.

Partindo desse lado mais ou menos negativo, de que é dispõe o 
educador para cultivar a criança?

Um primeiro meio consiste em exercer uma contínua vigilância sobre a 
criança. No capítulo XXXV, faz-se apenas evocação desse meio, más se lhe 
consagra todo o capítulo XL. Significa que se atribui uma grande importância 
a esse ponto. A idéia não é nova. Bastou que o Irmão João Batista se 
inspirasse ou até copiasse o Cardeal de La Luzerne, que aborda longamente o 
assunto.

“Vigiem-nas (as crianças) - diz ele aos pais - e procurem saber 
constantemente o que dizem, o que fazem e, se possível, o que pensam. Vigiem 
seus exercícios de piedade,... seus estudos,... observem os lugares aonde vão,... as 
sociedades que frequentam,... observem os empregados com quem convivem,... 
vigiem as pessoas que vêm à sua casa... vigiem sobre a sua casa...”. 
(Considerações sobre os deveres dos pais e mães, em “Magnificences de la 
Religion”, vol. 20, p. 392.)

A isso o Irmão João Batista faz eco, com estas palavras, entre outras: 
"Quaisquer que sejam as boas qualidades e as felizes disposições de seus filhos, 
vigiem-nos, dia e noite e não os deixem nunca ao sabor de suas ações, vigiem até 
os seus próprios pensamentos; sem isso não esperem conservá-los puros", (p. 
407.)

Aqui podemos perguntar-nos se é esse realmente o pensamento do P. 
Champagnat que, na carta ao Irmão Barthélemy, a l.° de novembro de 1831 
(Carta 24), acentua o amor pela criança, sugerindo aos Irmãos de dizerem aos 
seus alunos: “O bom Jesus promete colocar vocês sobre os ombros, para poupar- 
lhes o esforço de andar a pé. ” E verdade que no capítulo Do santo respeito 
devido à criança, o Irmão João Batista não poupa elogios em relação à criança, 
adotando a posição diametralmente oposta à primeira.

Expondo o segundo meio, ou seja, a disciplina (cap. XXXIX), ele se 
coloca, por assim dizer, entre ambos. Há duas espécies de autoridade: a 
autoridade de direito, que é de mandar, de punir e de recompensar; pelo 
contrário, a autoridade moral, “a única que educa verdadeiramente a criança, é 
a influência que o mestre exerce sobre seus alunos por sua virtude, sua 
capacidade, sua conduta exemplar e a sabedoria de seu governo ( p. 400). 
Embora o P Champagnat recomende aos Irmãos de não deixarem os alunos 
durante a aula, a não ser por razões sérias, percebe-se facilmente que ele 

186



A EDUCAÇÃO

estaria de acordo com essa maneira de ver, que se coaduna com a de Dom 
Dupanloup (Eéducation, T. I. pp. 168-179).

O fato de o texto de Avisos, Lições, Sentenças não ter nenhuma relação 
com o da "Educação’’, não seria uma prova de que o Irmão João Batista 
apresenta aqui realmente o pensamento do P. Champagnat, como o anuncia 
no início do capítulo? De qualquer modo, a criança nos é apresentada ali 
como uma pessoa digna de amor e de respeito, mais do que um aluno rebelde 
que é preciso domar com uma cruel disciplina.

Com efeito, o terceiro meio é o respeito. E todo um capítulo, já 
recordado acima, que trata do tema em duas partes: “O que é a criança que 
deve ser respeitada" e "O que épreciso respeitar na criança".

A criança que é preciso respeitar é: "a criatura mais nobre e mais 
perfeita,... a obra-prima das mãos divinas...; a imagem e semelhança de Deus 
Trindade, pela vida, pela inteligência e pela razão, o amor,... qualidades que 
constituem o fundo do seu ser...; filho de Deus, que é ‘seu Pai e seu modelo’, e 
que o quer grande, santo e perfeito como Ele é; a conquista e o, preço do sangue 
do Deus Salvador...; o que há de mais amável e de mais belo sobre a terra...; 
vosso irmão, vosso semelhante, o osso de vossos ossos, e um outro vós 
mesmos...”, (pp. 386-389.)

E preciso respeitar na criança, sobretudo a sua inocência, “esse tesouro 
precioso da primeira graça do Batismo, que ela ainda tem e que nós todos já 
perdemos”. O Irmão João Batista cita Massillon, superando-o logo por longo 
desenvolvimento em que se dirige aos educadores, depois de lhes ter dito: “A 
criança é o objeto de vossos trabalhos, de vossas fadigas e o exercício de vossas 
virtudes. Ela será vossa consolação na hora morte, vossa defesa no julgamento 
diante de Deus, vossa coroa e vossa glória no céu”, (p. 390.) É de se perguntar: 
nós educamos a criança em benefício dela mesma ou de nossa beatitude 
celeste?

É preciso, contudo, não esquecer o último aspecto da educação, dado 
no capítulo XXXV. “Enfim, educar uma criança é proporcionar-lhe todos os 
meios de adquirir toda a perfeição de seu ser, é fazer dela um homem completo. ” 
(p. 364) E claro, que aí, ele exprime o verdadeiro sentido da educação, ou 
seja, a visão justa que o educador deve ter do educando. Proporcionar-lhe os 
meios de desenvolver-se por si mesmo, de adquirir a perfeição de seu ser; 
numa palavra, educar-se a si mesmo, conforme a expressão freqüentemente 
repetida por Dom Dupanloup. A criança será pois considerada como uma 
pessoa em desenvolvimento, cujo crescimento necessita de ajuda, não lhe 
impondo um esquema concebido pelo educador, mas fazendo-lhe descobrir 
aquele de que a natureza a dotou. Daí por que pode-se falar da liberdade em 
educação. Isso supõe também da parte do educador o conhecimento do 
educando, seu caráter e suas disposições, que o Irmão Francisco sublinha 
com mais força do que o Irmão João Batista, para quem o conhecimento da 
personalidade da criança é apenas um meio para melhor dirigi-la.
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Finalmente, a criança é vista sob dois ângulos, mais ou menos 
contraditórios, que poderiam ser caricaturados assim: de um lado, como um 
pequeno selvagem a ser domesticado, e de outro, como um anjo a ser 
protegido. Quer dizer que o educador, em sua ação concreta, deve ter em 
mente, ao mesmo tempo, dois propósitos: evitar de ser omisso, e se esforçar 
para ser eficaz.

O EDUCADOR

Isso levanta a questão do educador, da maneira como ele deve encarar 
sua função. Ora, o último capítulo de Avisos, Lições, Sentenças responde à 
pergunta: “O que é um professor?”. Confesso que esse capítulo, tanto pelo 
assunto tratado, como pelo lugar que ocupa na obra, me surpreendeu um 
tanto.

A palavra “professor”, oficializada pela Revolução Francesa, encerra 
uma conotação de laicidade, que não perdeu completamente em nossos dias, 
apesar de não ter mais o sentido nobre de então. O P. Champagnat não hesita 
em empregá-la, dando-lhe o sentido que nós damos atualmente à palavra 
“educador”, como sendo aquele que se doa, em oposição ao “mestre-escola”, 
interessado sobretudo no salário.

A frase citada desde o início deste estudo é explícita: “É preciso que 
sejamos educadores, que vivamos no meio dos alunos e que eles estejam muito 
tempo conosco”, (p. 353) Mais do que alguém que ensina, que comunica o 
saber e a ciência, o professor é aquele que vive com o aluno, que o 
acompanha para fazê-lo descobrir o objetivo de sua existência e os meios de 
que dispõe para atingi-lo.

Segue-se daí que a educação, conforme os Padres da Igreja, afirma o 
Irmão João Batista, “é uma magistratura, uma paternidade e um apostolado”. 
(p. 403.) Depois, ele desenvolve esses diferentes aspectos, servindo-se do 
texto de Dom Dupanloup (Livro III do segundo volume “A Educação”, 
aparecido em 1831), que ele transcreve textualmente, sem indicar a fonte. E 
quando esta não pode mais servir, é o Cardeal de La Luzerne que fala 
longamente, embora quase todo o capítulo seja uma compilação de diversos 
autores.

Como se sabe, a maior parte das obras citadas são posteriores ao P. 
Champagnat, de vários anos. Só podemos admitir que elas ilustram o seu 
pensamento. Sustenta essa hipótese o primeiro capítulo da obra que nos 
ocupa, intitulado: “O que é um Irmão, no sentir do P. Champagnat”. Vista 
nessa perspectiva, o Irmão João Batista terminaria sua obra, dando, no último 
capítulo, a derradeira resposta à pergunta formulada no primeiro. A obra 
aparece então como um afresco que mostra, por meio de pinceladas 
separadas, a imagem completa do Irmão Marista.
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Não é menos verdade que no fim da descrição feita, permanece a 
pergunta: Como é que o P. Champagnat compreendia seus Irmãos? 
Considerava-os como religiosos-educadores ou educadores-religiosos? Sobre 
qual das duas palavras punha o acento? Em síntese, concebia ele o apostolado 
como inerente à vocação do Irmão, conforme foi precisado pelo último 
Concilio, ou como acrescentado, como um fim secundário, segundo a 
formulação das Regras Comuns de 1852?

Certamente não é aqui o lugar para responder à pergunta que o Irmão 
João Batista não se formulou. Isso não impede que ele dê elementos de 
resposta ao expor as qualidades do professor. Uma longa lista, tirada 
textualmcnte do Cardeal de La Luzerne, enumera os deveres (pp. 422-424) e 
conclui: "Eu já disse quase tudo: Para ser um bom professor precisaria ser um 
homem perfeito". Depois desenvolve cinco qualidades principais que deve 
possuir.

A primeira é "uma sólida virtude" (p. 424), isto é: dar constantemente à 
criança o exemplo de uma vida virtuosa. “Para ensinar a virtude, ou melhor, 
para inspirá-la e comunicá-la é preciso ser virtuoso; do contrário é ser charlatão e 
mentiroso profissional, o que seria o último dos aviltamentos". (p. 426.) E inútil 
mostrar que um grande número de autores, nos quais o Ir. João Batista pôde 
se inspirar, desenvolve exaustivamente esse ponto. Certamente o P. 
Champagnat subscrevería a idéia, tomada em sua totalidade, ele que para ter 
professores suficientemente disponíveis e devotados, desejava que fossem 
religiosos.

A segunda qualidade, isto é, "uma fervorosa piedade" (p. 426), se 
inscreve perfeitamente nessa linha. Deus deve ocupar o primeiro lugar, 
porque Ele é o primeiro professor do homem; porque é para Deus que se 
deve educar os alunos; porque o aluno, para realizar sua educação, tem 
necessidade do socorro de Deus; porque, finalmente, o professor não pode 
cumprir sua difícil missão senão com a ajuda de Deus. Está claro, portanto, 
como o repete ainda Dom Dupanloup, depois de tantos outros, que não há 
verdadeira educação fora da religião, deixando adivinhar sua preferência 
pelo padre e pelo religioso para essa função.

A terceira virtude necessária é “um grande amor por sua função e pelas 
crianças”, (p. 431) Sabe-se por suas cartas e outros escritos seus, que o 
Fundador recomendava freqüentemente de ficar entre os alunos como 
também de os amar. E a vez do P. Poullet vir emprestar-nos sua palavra para 
ilustrar esse ponto. "Amai, pois, vossas crianças, ... amai-as todas igualmente; 
nada de proscritas e nada de favoritas; ou melhor, que todas possam considerar- 
se favoritas eprivilegiadas...”. (Discurso sobre a educação, 1831, pp. 131-132.)

Mesmo assim é preciso constatar que as palavras “amor” e “amar” 
aparecem na pena do Irmão João Batista sempre que necessário, quando ele 
cita autores, e raramente nas suas próprias explanações. Por um lado, é 
evidente que ele não é do gênero sentimental, nem por natureza, nem por 
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caráter; seus escritos o provam. Por outro lado, numerosos anos de exercício, 
tanto numa sala de aula como na direção de uma escola, o tornaram mais 
autoritário do que paternal. Pode ser também que seu grande cuidado pela 
santificação, como amplamente testemunham suas cartas, o tenham 
convencido de fazer-se violência a fim de ser capaz de vencer o inimigo da 
salvação.

Ele devia sentir-se feliz ao anunciar a quarta virtude, o “devotamento”, 
em ter a aprovação de Dom Dupanloup que, sobre esse ponto, dizia: 
"Devotar-se, é entregar-se sem reserva, esquecer-se a si mesmo, ter-se por nada e 
sacrificar-se inteiramente...”. (p. 433.) Tal devotamento deve ser paternal, até 
maternal, acrescenta Fénelon, “porque um pai e uma mãe nunca deixam seus 
filhinhos para trás”, (p. 433.)

Enfim, “para desempenhar o belo e laborioso ministério da educação, é 
necessário, antes de tudo, amar a Deus e os alunos”, (p. 434.) Trata-se, 
portanto, de um “ministério” que não pode ser exercido com dignidade e 
eficácia senão por pessoas devotadas a Deus, porque elas tratarão com a alma, 
com a intimidade das crianças. Mas o Irmão João Batista acrescenta logo, por 
conta própria ou do P. Champagnat: é preciso não esquecer que o sal do amor 
é o devotamento, é a sábia firmeza, não a força material, certamente, mas a 
força moral. Para governar sua aula é necessário, primeiramente, ser senhor 
de si e revestir-se de firmeza e amor viril para com o aluno terno, mas frágil.

A quinta virtude completa o conjunto: é o “zelo constante para 
esclarecer, corrigir e formar a criança, com toda a paciência”, (p. 436.) Essa 
noção parece tão clara que o Irmão João Batista não sentiu a necessidade de 
explicitá-la muito. Em contrapartida, estendeu-se sobre a correção dos 
defeitos desde a tenra idade, sabendo que são o princípio de todas as 
desgraças, que os pequenos defeitos enfraquecem os grandes caracteres. 
Entretanto, conforme o contexto, esse dever de corrigir perde sua aparência 
intransigente e severa. Insinua-se que é preciso cumpri-lo com constância, 
com “um grande discernimento... para que a severidade não degenere em 
dureza, e a bondade, em fraqueza”, (p. 440.)

Conclusão

Assim se unem o início e o fim do enunciado. Cultivar a terra virgem, 
que é a criança saída das mãos do Criador, para que adquira a perfeição do 
seu ser, exige um operário que esteja enxertado no Criador, para que seja 
capaz de completar sua obra, no sentido de sua intenção criadora. E verdade 
que não se encontra em nenhuma parte da obra do Irmão João Batista uma 
formulação semelhante, mas não poderiamos adiantar que isso transpira nas 
entrelinhas?
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Na “Vida” do P. Champagnat, essa conclusão percebe-se facilmente, 
sobretudo através das passagens que tratam da educação, mas também no 
conjunto da obra. Ainda quando o autor, consciente da realidade que 
apresentam as crianças reunidas em grupos, toma o tom severo, ele não 
renuncia a esse amor forte e ponderado que visa ao objetivo e toma os meios 
mais prometedores de atingi-lo.

De qualquer maneira, não se poderia negar que esses poucos capítulos 
dão ao professor um lugar na sociedade, lugar que esta quase não lhe 
reconhece mais, devido ao ambiente laicizado. E verdade que na resistência 
do cristianismo contra o liberalismo, o professor, no sentido cristão da 
palavra, conservou seu aspecto autoritário e severo de antanho. O Irmão João 
Batista, como acabamos de ver, é do mesmo parecer. Por isso, menos que o P 
Champagnat, estaria ele disposto a conceder ao professor um papel 
catalisador, a serviço de uma pessoa que deve necessariamente desabrochar 
por si mesma, contrariamente ao papel de um mestre convencido de ser o 
detentor de uma verdade que quer transmitir, nem que seja pela força.

Uma última observação diz respeito mais especialmente ao educador 
marista. Notar-se-á a ausência de um desenvolvimento sobre a característica 
marista que deve impregnar o trabalho educativo do Irmão, conforme a 
prescrição do seu Fundador. Sem dúvida, deverá tornar Maria conhecida e 
amada, propagar-lhe o culto entre seus alunos, enfim fazer uma catequese 
sobre a Santíssima Virgem. Mas há um outro aspecto assinalado na Regra de 
1852, Cap. VI, art. 9: o de Maria educadora de Jesus, por isso modelo do 
educador. O amor e o respeito pelo aluno, a discrição para dar-lhe toda a 
oportunidade de crescer, a humildade de considerar-se servidor desse 
pequeno cuja esperança no futuro ainda está em embrião, mas também o 
cuidado de vigiá-lo, a firmeza constante na indicação do único caminho pelo 
qual todo ser humano atinge a sua plenitude, tal é a lição que nos dá a Mãe de 
Jesus, tal é também o sentido que deve guiar todo educador digno desse 
nome. O autor de Avisos, Lições, Sentenças, omitindo a evocação desse tema, 
perdeu certamente a ocasião que se lhe apresentava de fazer a síntese de uma 
concepção marista de educação.

Irmão Paul Sester
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