
CAPÍTULO 2 

 

EDUCAÇÃO COM VALORES: UMA SITUAÇÃO VIVIDA. 

 

2.1  A Educação Marista. 

 

Como contei no primeiro capítulo, a circunstância mobilizadora das questões que 

produziram esta dissertação relaciona-se com minha função como coordenadora da área de 

matemática da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental no Colégio 

Marista Arquidiocesano. Por isso, neste capítulo, que analisa um projeto educacional, faço 

uso da proposta educativa dessa rede de escolas para a questão que discuto neste trabalho, que 

é a necessidade de sintonia entre o projeto institucional e as práticas docentes. Isso também 

converge para meu objetivo de mostrar que é possível criar uma identidade do professor de 

matemática a partir da necessária competência técnica em sintonia com os projetos e valores 

da instituição em que se insere.  

Para tanto, passaremos rapidamente pela história da fundação do Instituto Marista, 

contextualizando o desenvolvimento dessa necessária articulação entre projeto coletivo e 

pessoal, para o profissionalismo na prática docente. 

O projeto marista de educação surgiu no século XIX das intuições, a partir reflexões e 

práticas do padre Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista. Com alguns 

companheiros de seminário, o padre Champagnat teve a idéia de fundar uma associação, a 



“Sociedade de Maria” com o intuito de formar Irmãos para educar os jovens. No dia 2 de 

Janeiro de 1817, fundou o Instituto religioso laical dos Pequenos Irmãos de Maria, em La 

Valla, Saint-Chamond, departamento do Loire, na França. A Santa Sé aprova-o, 46 anos 

depois de sua fundação e 10 anos após a morte de seu fundador, em 1863, como Instituto 

autônomo. (Furet, 1989). 

A fraternidade marista baseia-se na igualdade de seus membros. Aliás, a Revolução 

Francesa acontece em 1789, no mesmo ano em que nasce Marcelino Champagnat, revelando 

o contexto histórico em que ele cresce, sob a influência dos ideais de liberdade, de igualdade e 

de fraternidade, a despeito de que seu projeto para o Instituto nunca foi partidarista. Quanto a 

isso, no documento Cartas (1976) relata-se que, 

 

Religiosamente dedicados à sua especialidade, mantiveram-se antes e depois 
de 1830 fora de todo partido político. Os Irmãos de Maria constituíram novo e 
excelente instrumento para a propagação de uma educação fundamental 
completa: moral e religiosa, nem mais nem menos. (p. 5-6)  

 

A experiência escolar de Marcelino Champagnat foi também um dos fatores que 

influenciaram o projeto de fundação do Instituto. Segundo documentos, dessas experiências, 

justificando seu projeto de formar educadores capazes, Champagnat afirmava dizia que 

“nascido no cantão de Saint-Genest-Malifaux, [...], só vim a aprender a ler e escrever com 

inúmeras dificuldades, por falta de professores competentes. Compreendi desde então a urgente 

necessidade de uma instituição que pudesse[...] proporcionar aos meninos da região rural o grau 

satisfatório de ensino que [...].”(Furet, 2000, p. 41) 

 

 

A Filosofia Marista 

 

 

No contexto descrito, nasce a Filosofia Marista, refletindo um estilo de próprio de 

educar e excluindo métodos brutais e castigos físicos, comuns na época de sua fundação. Uma 

pedagogia que até hoje insiste na necessidade da presença que anima o aluno acompanhando-



o, na importância da convivência e no testemunho pessoal dos professores para educar os 

alunos em valores, principalmente.  

Para isso, a contribuição de Champagnat pode ser resumida pela sua visão religiosa da 

vida e das pessoas, em um sentido comum. E na sua capacidade prática para enfrentar as 

diversas situações que se apresentavam, o que pode ser identificado nas inúmeras cartas que 

Marcelino Champagnat costumava enviar aos Irmãos das escolas.  Nessas, sugere também a 

intenção fundamental da missão educativa de suas obras: formar “bons cristãos e virtuosos 

cidadãos” (Furet, 2000) 

Nesse sentido, o Padre Champagnat contratou um mestre de primeiras letras que, na 

sua opinião, era necessário para dupla finalidade: dar às crianças da paróquia a instrução 

primária e, especialmente, aperfeiçoar os Irmãos nos conhecimentos já adquiridos e iniciá-los 

nos métodos de ensino. O professor viveu em comunidade com os Irmãos; na residência deles 

abriu a escola. Os Irmãos ajudavam na instrução dos alunos. Observavam como ele fazia, 

imitavam-no e aprendiam seu método. Nos intervalos das aulas, recebiam orientações 

particulares sobre os diversos conteúdos do ensino.(Furet, 2000) 

Esse já era um sinal da preocupação com a formação dos professores e também da 

necessária aproximação entre os irmãos e professores. Desde aquela época, Champagnat 

deixava claro para os Irmãos que, para terem êxito, para serem competentes na missão de 

ensinar, deveriam antes de tudo, amar os alunos e também seguir as orientações propostas, 

pois nada fariam com competência:  

 

• se cumprissem sua missão como um simples trabalho, ou à maneira de um mercenário; 

• se não amassem o seu trabalho e os seus alunos;  



• se não se devotassem inteiramente a seu trabalho de educadores.  

Algumas dessas idéias foram hoje universalizadas, mas, para apreciar sua importância 

histórica, vale lembrar que foram formuladas há um século e meio. 

 Esses elementos fundamentais que caracterizam a Filosofia Marista são identificados 

nos diversos países, nos quais o Instituto Marista está presente, apesar da diversidade de 

culturas e sistemas educacionais. Essa condição, desde a fundação, exige até hoje que o 

Instituto Marista atualize seus documentos, os quais fornecem instrumentos que ajudam 

Irmãos e leigos a avaliar a Missão Educativa Marista em relação a esse carisma herdado de 

Marcelino Champagnat. 

Chamados “Capítulos Gerais”, as reuniões para reflexão e tomada de decisões sobre os 

rumos das obras maristas, vêm acontecendo ao longo da história do Instituto e têm-se 

preocupado em promover a renovação do Instituto, considerando as mudanças significativas 

das sociedades em que se realiza a Missão Educativa Marista.   

Em 1853, no II Capítulo Geral, os Irmãos publicaram o documento “Le Guide des 

Écoles”, texto-síntese educativo, fruto das reflexões e experiências sobre as intuições e 

orientações de Marcelino Champagnat. Os irmãos, já naquela época, constatavam a 

necessidade de um texto de referência, fonte de inspiração e de unidade para suas ações. Os 

“Capítulos Gerais” seguintes promoveram a revisão desse documento à luz da multiplicidade 

de situações e de sistemas educativos, bem como de novas abordagens educativas.  

Em 1993, no “XIX Capítulo Geral”, reviu-se e atualizou-se aquele documento em 

relação à visão da fundação do Instituto e aos seus princípios, dando especial destaque à 

participação dos leigos na Missão Educativa Marista e aos novos tempos e necessidades para 

a educação. (Alves e Tescarolo, 2003) 



Dessa forma, esse documento pretendeu, para preparar a chegada do século XXI, 

estimular irmãos e professores maristas a renovar o estilo educativo marista, integrando-o aos 

diferentes objetivos educacionais da atualidade. 

Nesse documento, reforça-se a concepção de que, antes de assegurar certa bagagem 

cultural aos alunos, todos têm de sentir-se educadores. Sustenta-se que as palavras e atitudes 

devem ser coerentes com o que é ensinado, para que os alunos tornem-se pessoas dignas e 

honradas, justas e solidárias, mantendo-se assim a intenção fundamental das obras Maristas: 

formar “bons cristãos e virtuosos cidadãos”, para esse novo tempo. 

Em 2001, o Instituto apresenta um documento aos professores, Irmãos e leigos, 

intitulado “estilo educativo marista”, pretendendo renovar a linha de identidade marista dos 

educadores e também garantir um compromisso de coerência entre as escolas, os educadores 

maristas e as novas demandas de educação para o século XXI. (Silveira, 2001) 

Nesse sentido, o documento apresenta a necessária identidade marista para os 

educadores, apontando-os como educadores cristãos com um estilo peculiar que os identifica. 

Segundo o qual a simplicidade, a vivência dos valores evangélicos, o espírito de esforço, o 

empenho constante e a atualização profissional devem ser atitudes básicas. 

Quanto à identidade marista para a escola, esta se caracteriza principalmente pelo 

espírito de família, de solidariedade e pelos valores educativos que devem ser aprofundados. 

Além disso, apoiado nas reflexões pedagógicas mais recentes, o documento apresenta a 

necessidade de incorporar outro valor à tarefa educativa, que é o espírito de equipe, visando 

permitir a superação do individualismo, mediante a escuta mútua e a procura do consenso. 

Apresenta-se a identidade marista para os alunos, retomando a regra de ouro do 

Instituto de que para educar os jovens cumpre amá-los a todos igualmente. (Silveira, 2001). 



Sustenta-se que a sensibilidade deve ser a orientadora da relação professor/aluno, marcada 

pela simplicidade e cordialidade em todos os momentos. Destaca-se a importância de se ter 

uma proposta de equipe, criteriosa e coerente, acerca de como agir e fazer na atuação 

pedagógica e didática para se conseguir o desempenho harmonioso dos alunos. 

Quanto à identidade marista para as famílias, destaca-se a importância dos educadores 

e dos pais, colaborando na educação das crianças e jovens. Propõe-se que sejam 

desenvolvidas estratégias para implicar a família no processo educativo dos filhos, nas suas 

próprias responsabilidades como pais.  

Hoje, para se compreender a envergadura do Instituto dos Irmãos Maristas, vale 

ressaltar que, no mundo, há cerca de 5.000 irmãos, 580 colégios e 500.000 alunos, em 81 

países. No Brasil, há cerca de 500 irmãos e 170.000 alunos, 80 colégios, 3 universidades e 

100 obras sociais.1 

O Instituto Marista está dividido, no mundo, em unidades denominadas Províncias. No 

Brasil, hoje, são três províncias, entre as quais a Província Marista do Brasil Centro-Sul – 

PMBCS - que abrange os Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul 

e o Distrito Federal. Em 2007, no segmento Educação Básica, a PMBCS possui 16 colégios 

que atuam desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, com 24.629 alunos e que, no Ensino 

Superior, atua através da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, com 25.000 

alunos. 

Além dessas unidades educativas, sua ação social se dá por meio de 22 obras sociais, 

nos mesmos estados, com mais de 5.000 pessoas atendidas entre crianças e jovens. Participa 

em mais de 20 organizações não-governamentais responsáveis pelo atendimento a idosos, 

dependentes químicos, portadores de deficiência, entre outros. Além disso, a Província 
                                                 
1 Fonte: Portal Marista: http://www.marista.org.br 



administra a Quinteto Editorial, a Editora FTD e a Marista Multimeios - produtora de 

programas educativos para a Rede Vida de Televisão. 

O Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, meu espaço de trabalho, está situado 

na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Recebe alunos de muitos bairros e de 

alguns municípios da grande São Paulo. Em 2008, completará um centenário, durante o qual 

tem sido uma referência em educação escolar no aspecto confessional católico e no 

acadêmico.  

Os alunos do Arqui - como este colégio é conhecido pela comunidade educativa de 

São Paulo - geralmente pertencem a famílias de classe média, na maioria filhos de 

profissionais liberais, de executivos e de pequenos e médios empresários. Na opção das 

famílias pelo Arqui, destacam-se, primeiramente, a sua tradição em qualidade de ensino e 

seus recursos profissionais e estrutura física. A identidade confessional católica também é 

colocada como fator determinante de escolha para muitos pais. E, ainda são também 

destaques as atividades culturais e esportivas propostas pelo colégio. 

O colégio tem, em 2007, 3.432 alunos em todas as séries da educação básica, 

distribuídos por 99 turmas de alunos, da Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Médio, 

funcionando nos períodos matutino e vespertino para o ensino regular. No período noturno 

funciona o extra-curricular, ou seja, os cursos de diferentes  modalidades esportivas. 

Na organização curricular das escolas, destaca-se o lugar da formação humana e da 

formação pastoral, constituindo com a formação acadêmica as três áreas de ação as quais 

devem, em composição, identificar o diferencial da proposta de educação marista.  

Nesse sentido, para concretizar a ação das três áreas, há espaços garantidos na 

proposta de carga de trabalho dos alunos e dos professores. Assim, no horário das aulas, há 



espaço determinado para as aulas de DPS – Desenvolvimento Pessoal e Social -, fórum de 

discussão da turma de alunos, dirigido pelo “professor titular” da turma. Essa é uma função 

que pode ser desenvolvida por qualquer professor, que será responsável pela turma de alunos 

e elo entre família e escola, professores e alunos, alunos e alunos, intermediando a relação 

pedagógica.   

Para a formação pastoral, dedicada à vivência da religiosidade, da fé cristã e da 

identidade Marista, acontecem, por exemplo, as “manhãs de formação”, desenvolvidas pela 

equipe de pastoral do colégio. Nesse sentido, outro destaque é a existência das aulas de 

Ensino Religioso, em uma perspectiva histórico-cultural das religiões que são o objeto de 

saber desse componente curricular, em todas as séries da educação básica. Portanto, entre 

outros, o ensino religioso, nesse colégio, objetiva o ensino dos fundamentos, das relações 

sócio-religiosas e da religiosidade, elementos estruturantes das religiões e manifestações 

religiosas.  

A ação da pastoral está presente, também, na formação dos professores, garantindo a 

vivência dos valores maristas, em celebrações e momentos de “espiritualização marista”, 

acontecendo sistematicamente em todos os projetos da escola.   

Com sede em Curitiba, a mantenedora dos colégios Maristas organiza-se em equipes 

de professores para a gestão das unidades educativas e das obras sociais. Entre essas equipes, 

o CEMEP – Centro Marista de Estudos e Projetos - constitui a direção educacional da 

mantenedora, tendo como objetivo orientar e viabilizar as propostas de inovações 

educacionais e pedagógicas para todas as unidades educativas da província; propor políticas, 

diretrizes e metodologias educacionais ao conselho provincial.  Acompanhar e avaliar a sua 

implantação, quando aprovadas pelo conselho, para garantir a unidade filosófica, pedagógica 



e pastoral das unidades educativas, por meio de um processo participativo, visando ao 

desenvolvimento contínuo do processo educacional e da Missão Educativa Marista. 

A seguir serão apresentados alguns dos projetos desenvolvidos pelo CEMEP, os quais 

são identificados neste trabalho como um dos elementos que poderá facilitar a construção do 

profissionalismo docente. 

 

2.2  Projetos na Educação Marista 

 

 Entre as atribuições do CEMEP – Centro Marista de Estudos e Projetos - estão as de 

manter atualizadas as informações sobre as novas tendências pedagógico-educacionais; 

oferecer suporte teórico e prático ao processo ensino-aprendizagem; orientar e subsidiar os 

projetos educacionais; diagnosticar as necessidades e definir as prioridades; implantar, avaliar 

e aprimorar continuamente os processos/projetos; elaborar e articular políticas, diretrizes e 

metodologias educacionais; formar profissionais que atuam nas unidades; desenvolver a 

sistemática da avaliação institucional; analisar, divulgar os resultados, subsidiar os planos de 

ação decorrentes e projetar a educação Marista do futuro. 

Diante dessas atribuições, a formação do corpo docente das escolas Maristas é uma 

das prioridades do CEMEP. O que realiza incentivando e subsidiando cursos específicos, 

promovendo momentos de estudos em reuniões, simpósios, seminários, congressos e 

encontros entre educadores, e nas visitas às unidades educativas, entre outros tantos eventos.  

Essa prioridade é também justificada pelos desafios impostos à prática pedagógica, 

nos tempos atuais, na sociedade contemporânea, exigindo a busca de qualidade e excelência 



no processo de ensino-aprendizagem para que se possam promover competências nos alunos. 

Assim, hoje, a renovação da prática pedagógica passa, indubitavelmente, pelo 

aprofundamento da relação pedagógica, pela compreensão e assimilação dos novos 

paradigmas da educação. No entanto, isso só poderá ser efetivamente incorporado pelos 

professores quando lhes forem oferecidas as possibilidades para compartilharem os projetos 

pessoais e o projeto da instituição e, assim, também desenvolverem competências necessárias 

ao próprio desenvolvimento técnico, pessoal e social. 

Assim como todos os profissionais, os professores também passam pelas disciplinas 

nos cursos de formação, mas deverão se desenvolver como pessoas. Nesse sentido, para a 

formação dos professores, o objetivo deve ser o desenvolvimento de pessoas. Desenvolver 

pessoas relaciona-se diretamente com o desenvolvimento de competências, pois as pessoas é 

que são competentes. As competências a serem desenvolvidas, no entanto, serão sempre 

restritas a certo âmbito, sempre serão exercidas dentro de um contexto, no qual o professor 

deverá mapear o que tem valor e o que não é relevante, e isso só pode ser feito de dentro de 

um projeto que é dele, mas também da escola e da sociedade. (Machado, 2000) 

Assim, vislumbra-se cada vez mais a concepção de Educação como espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de projetos. Nesse sentido, Machado (2000) converge 

com essas convicções ao afirmar que,  

A Educação é o lugar, por excelência, para a fecundação de projetos, para a 
estruturação de ações que visem a conduzir a finalidades prefiguradas, 
individual e socialmente, o que pressupõe a sintonia fina entre projetos 
individuais e coletivos. (p.58) 

 

A partir dessa afirmação, pode-se entender que a concepção de Educação na 

perspectiva de espaço para a “fecundação de projetos” resulta de intenções explicitadas e de 

articulações contínuas entre projetos individuais e propostas institucionais específicas, 



organizadas em planos de ação para finalidade comum.  Tal relação de interdependência 

poderá diminuir a multiplicidade dos projetos mas também potencializar a construção da 

identidade de cada um diante da realidade em que atuam. Essa articulação, fortalecendo o 

desenvolvimento de uma identidade para os professores, permite-lhes também que 

desenvolvam certa autonomia. E, assim, poderão comprometer-se, de forma consciente e 

coerente, com o projeto coletivo. Dessa forma, é mais provável que possam ocorrer melhorias 

nos resultados dos objetivos previstos nos projetos de finalidade comum, por meio das ações 

de todos os envolvidos.  

Portanto, a identidade profissional do professor será construída, como foi colocado no 

parágrafo anterior, a partir da articulação da sua competência técnica em sintonia com os 

projetos e valores da instituição na qual o professor se insere. Para isso acontecer, nos projetos 

de formação para o professor haverá a necessidade de possibilitar essa articulação, pelo 

desenvolvimento dos conteúdos específicos para a formação técnica e pelo desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais, promovidas pela vivência profissional e pela convivência 

social. Essa articulação permitirá, então, o desenvolvimento do compromisso social do 

professor, que se reflete diretamente no seu comprometimento pessoal e efetivo com a 

promoção de competências nos alunos. Pois, segundo Machado (2000), citando Marías 

(1988), “o combustível essencial para o desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo 

não é senão o espectro de projetos que busca desenvolver ao longo de sua vida, e que vão 

constituir sua “trajetória vital[...].”(p.58) 

Diante dessa perspectiva, podem-se analisar os projetos que o CEMEP realiza, com a 

intenção de dar exemplos da possibilidade de criar uma identidade dos professores em geral e 

do professor de matemática, em especial. Analisarei dois projetos gerais, que não estão 

especificamente relacionados com os professores de matemática, mas são orientações, ou 

diretrizes gerais, que estabelecem um trajeto para a atuação dos professores em geral, de todos 



os campos de saber; e um que está sendo desenvolvido especificamente para os professores de 

matemática. Esses projetos apresentam também uma aproximação com as orientações legais 

para a Educação – presentes na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesse 

sentido, referem-se às orientações sobre o modo de avaliação das aprendizagens contidas nos 

documentos e aos princípios gerais da nova LDB, que prevê a formação para a inserção no 

mundo do trabalho e a construção da cidadania. 

O primeiro projeto mencionado é a implantação da proposta de avaliação escolar das 

aprendizagens, pois se entende que a avaliação deve refletir a filosofia da instituição – a 

pedagogia da presença, do estímulo ao esforço no trabalho e do respeito ao desenvolvimento 

pessoal - em sintonia com as diretrizes curriculares e os normativos legais para a Educação, 

em geral.  Nesse sentido, apresentam-se os princípios que orientaram a opção das escolas 

maristas para a mudança no processo de avaliação escolar: 

- O ambiente de transparência e de confiança que o processo pode desencadear. 

- O necessário caráter positivo da avaliação. 

- A avaliação a serviço das aprendizagens. 

- A consistência com os objetivos, os métodos e os principais tipos de atividades do 

currículo.  

- A atitude ética.  

- A participação ativa do aluno. 

- Formar o aluno para aprender a aprender. 

- Favorecer a construção da autonomia responsável. 



- Desenvolver o sentido da justiça e de tolerância.  

- Possibilitar a construção de uma disciplina pessoal. 

- Desenvolver o hábito de estudo diário. 

- Valorizar todos os atos acadêmicos e não somente os que “valem nota”. 

- Legitimar instrumentos diversificados de avaliação. 

- Atualizar e tornar coerente o processo de avaliação com as teorias que apóiam uma 

prática educativa renovada, com o planejamento integrado dos componentes 

curriculares e com a reorganização dos colégios, diante da nova demanda de 

Educação. 

Em 1998, inicia-se o processo de mudança no processo de avaliação: a avaliação 

escolar das aprendizagens passa a ser “sem nota” e com a denominação de avaliação com 

“intenção” formativa. O nível de aprendizagem é avaliado por objetivos, por meio de 

indicadores de avaliação. Inicia-se também a formação específica dos professores para a 

aplicação e desenvolvimento desse projeto. 

Opta-se por iniciar a implantação na primeira série do Ensino Fundamental porque o 

aluno ainda não internalizou os vícios da avaliação escolar indicada por nota. Mas, hoje, a 

avaliação formativa é praticada em todos os 11 colégios Maristas da antiga província de São 

Paulo até o 3º ano Ensino Médio. 

Para a implantação do projeto, investiu-se na formação permanente dos professores 

por meio de palestras e assessoria pedagógica externa realizada por profissionais especialistas 

nessa questão; encontros periódicos entre os representantes educacionais das unidades 



educativas, como diretores e coordenadores pedagógicos; incentivo à participação em cursos e 

congressos em que o tema seria discutido. 

Nos colégios, agregou-se à carga horária do contrato do professor três horas-aula 

semanais para estudo, investindo em reuniões semanais, que são organizadas tanto para 

atender aos professores das áreas de conhecimento como aos das séries. 

Na prática, estabeleceram-se alguns critérios para a operacionalização do processo, ao 

longo do período letivo, que estará organizado por trimestres. 

- São definidos, trimestralmente indicadores de avaliação para objetivos específicos em 

função dos eixos estruturantes de cada componente curricular. 

- As atividades avaliativas são planejadas, visando a levar o aluno a alcançar os 

objetivos. 

- O professor observa e registra os indicadores da aprendizagem no decorrer do 

processo, de acordo com uma legenda. 

- Organizam-se os dados, no final do período, em forma de mapa da classe e relatório 

individual ou boletim. 

Nesse relatório individual são apresentados os “conceitos-síntese” da aprendizagem de 

cada um dos objetivos propostos para o estudo de cada componente curricular. Ele deve ser o 

resultado da análise dos dados coletados, durante o ensino-aprendizagem, por meio de 

instrumentos de avaliação formal, como provas, e de observações. É responsabilidade do 

professor a decisão sobre o nível de aprendizagem do aluno. Esses níveis são indicados pelos 

seguintes símbolos: 

- AI – Aprendizagem insuficiente. 



- APS – Aprendizagem parcialmente insuficiente. 

- AS – Aprendizagem suficiente. 

- APL – Aprendizagem plenamente suficiente. 

A implantação do projeto nos colégios deu-se de forma gradativa, atendendo às 

características e possibilidades de cada unidade educativa. Durante a implantação, foram 

organizados e realizados pelo CEMEP vários planos de ação, para o controle e a condução do 

processo, garantindo o aprimoramento do saber teórico e a sua integração à prática 

pedagógica, tendo como foco principal a formação continuada dos professores. 

O outro projeto mencionado, em desenvolvimento, refere-se à pergunta: Atualmente, 

como deveria ser traduzida a Missão Educativa Marista? O que significaria formar bons 

cristãos e virtuosos cidadãos, hoje?  

A Missão Educativa Marista, em seus mais remotos documentos, como já vimos, tem 

como objetivo formar “bons cristãos e virtuosos cidadãos”.  Sugere-se que a educação integral 

deverá ser a condutora, a diretriz para atingir essa missão e, portanto, durante os seus quase 

dois séculos de existência, mantiveram-se sempre atualizadas orientações para as diretrizes e 

para o estilo educativo marista, visando aos seus objetivos fundantes. Em uma obra intitulada: 

Missão Educativa Marista apresentam-se as diretrizes e os valores dessa educação. Essa obra 

é revista, de tempo em tempo, e reescrita de acordo com as solicitações do momento histórico. 

Agora, diante dessas perguntas o CEMEP – Centro Marista de Estudos e Projetos - 

elaborou o documento intitulado: “Pesquisa, comunicação e solidariedade” (circular EN 

003/05), para servir de diretriz para a meta de formação do aluno marista. A educação integral 

pretende ser revista nessa perspectiva: formar um aluno pesquisador seria despertar-lhe a 

curiosidade, o interesse pelo estudo, pela descoberta, ou seja, despertar no aluno a vontade de 



conhecer e de aprender. Portanto, a idéia de pesquisa não estará apenas reduzida ao 

procedimento, mas ao interesse pelo aprender. Formar um aluno comunicador seria 

possibilitar que ele ampliasse seu repertório de conhecimento para poder argumentar sobre o 

que aprende e, principalmente, para poder fazer propostas solidárias a partir da articulação 

desses três eixos, que serão valores a serem desenvolvidos pela educação marista, nos tempos 

atuais. 

O CEMEP, neste projeto, para formar alunos pesquisadores, comunicadores e 

solidários, especifica a pesquisa como valor porque sugere a necessária competência de fazer 

perguntas que problematizem as situações que se apresentam na realidade contemporânea, 

para poder analisá-las de forma crítica e autônoma, o que lhes possibilita interferir nas 

questões sociais de forma responsável e eficaz. 

Para a comunicação como valor, sustenta-se a importância do conhecimento como 

instrumento de interação com o outro e com o mundo. Conhecimento abrangente, necessário 

para se construir argumentação e contra-argumentação coerentes e consistentes com vistas à 

ação de compartilhar, de socializar o conhecimento e de fazer propostas solidárias em função 

do desenvolvimento de todos.  

A solidariedade é considerada “a virtude cristã dos nossos tempos e como imperativo 

moral para toda a humanidade, no quadro da atual de interdependência global” (Tescarolo e 

Alves, 2003). Educar para a solidariedade é educar para a paz, desenvolvendo princípios 

éticos que despertem uma indignação ativa diante de qualquer agressão contra a Terra, a Vida 

e a Dignidade Humana.  

Ao assumir esses valores, a educação marista tem a intenção de possibilitar ao aluno 

Marista que, como pesquisador, comunicador e solidário, seja capaz de projetar para sua vida 



o que Champagnat pretendeu quando fundou o Instituto Marista, isto é, que sejam “bons 

cristãos e virtuosos cidadãos”, nos novos tempos. 

A partir dessas orientações, as diretrizes para as matrizes curriculares serão 

desenvolvidas e os professores esclarecidos e ouvidos sobre o que fazer para que o conteúdo 

específico de cada componente curricular favoreça, ou melhor, esteja a serviço da formação 

desse perfil desejado para o aluno marista. As reuniões de planejamento, as reuniões de série, 

as reuniões com os coordenadores das áreas devem ter essa diretriz como eixo de trabalho. 

Em conseqüência, os planos de aula seguem uma unidade (não a uniformidade!), pretendendo 

ter um mesmo discurso e uma mesma ação, articulados: a instituição e a ação dos professores 

articulam-se em um projeto comum. Isso possibilita a ação ética, o exercício do compromisso 

do professor, porque ele é informado, ouvido e orientado sobre o que poderá e deverá fazer, 

como poderá e deverá conduzir sua ação profissional. 

Esse projeto comum, então, favorece o controle - no sentido de avaliação - e a 

condução dos trabalhos dos professores, dos coordenadores e dos alunos, ou seja, permite a 

articulação e o equilíbrio entre a competência técnica e a dimensão ética do exercício 

profissional.  

Na tentativa de apontar as convergências entre o “programa marista” e a qualificação 

do professor de matemática, apresento o programa de formação dos professores de 

matemática dos colégios maristas, realizado pelo CEMEP, para a elaboração da matriz 

curricular de matemática, a partir do documento, citado anteriormente, e que sugere como 

eixos para a formação do aluno marista a pesquisa, a comunicação e a solidariedade, e 

justificando, ao mesmo tempo, que deficiências formativas (técnicas, cognitivas ou cidadã) se 

revelam abundantes e demandam formação suplementar ou continuada específica. 



Especificamente para os professores de matemática, o programa de formação 

continuada de professores de matemática dos colégios maristas da Província Marista do Brasil 

Centro-Sul, coordenado pelo CEMEP, objetiva a aproximação entre a atuação docente dos 

professores dos colégios dessa província e a proposta de educação contida nos documentos do 

Instituto dos Irmãos Maristas e nos documentos normativos legais da LDB, tornando-se, 

assim, a possibilidade de articulação entre os projetos dos professores, os projetos da 

instituição, a concepção de educação contemplada na LDB e a prática docente dos professores 

de matemática nos colégios. 

O referido projeto teve início em agosto de 2005 e, ainda se encontra em 

desenvolvimento. Envolveu professores de matemática, professores coordenadores da área de 

matemática, assessores psicopedagógicos dos colégios e coordenadores do CEMEP. Esse 

projeto teve como objetivo geral promover a melhoria no ensino da matemática pela pesquisa, 

comunicação e solidariedade, valores indicados para serem desenvolvidos nos alunos 

maristas.  

Os professores/alunos tiveram vários encontros e aulas em que discutiram a 

fundamentação teórico-metodológica da proposta. Geralmente, os coordenadores ministravam 

palestras, ou contratavam um palestrante, para realizarem a discussão sobre a fundamentação 

teórico-metodológica. Além, disso, indicavam um referencial bibliográfico para ser lido 

previamente, que era então discutido e sistematizado pelos grupos. Os professores/alunos 

traziam contribuições de sua prática cotidiana para estas reflexões. 

Dentro do tema mais amplo (matriz curricular de matemática, educação marista e 

educação atual), os professores/alunos, divididos em grupos formados pelos participantes 

originados das diferentes unidades maristas, discutiram temas mais específicos para, depois, 

apresentarem em plenário. Porque, como assinala Menezes (2002): 



Cada disciplina deve ser revista, para serem explicitadas as qualidades humanas 
que se pretende desenvolver em cada período, assim como o conjunto de 
disciplinas e de outras atividades deve ser pensado em função dos objetivos 
formativos gerais. [...] Na escola em que não houver mais agentes e paciente, 
mas simplesmente partícipes, o caminho mais difícil, que é o das consciências, 
já terá sido trilhado. Nessa escola ainda haverá problemas, mas não haverá mais 
contradição entre disciplinas e promoção humana. (p.3) 

 

Nesse sentido, a necessidade de envolvimento dos professores das diferentes unidades 

maristas para o desenvolvimento de um trabalho que tenha como objetivo a melhoria do 

ensino de matemática e a articulação entre o projeto da instituição e a ação dos professores é 

relevante, pois permite que os professores tenham clareza do projeto de educação marista e, 

assim, possam, com suas disciplinas, ir além delas, em função da promoção humana. A 

maneira como essa formação é desenvolvida e abordada é de extrema importância, pois 

envolve valores e projetos, da instituição e dos participantes.  

Segundo Machado (2000, “etimologicamente, a palavra projeto deriva do latim 

projectus [...], significando algo como um jato lançado para frente.” (p.2) O autor ainda 

aponta três características fundamentais do conceito de projeto: “a referência ao futuro, a 

abertura para o novo e o caráter indelegável da ação projetada.” (p.5) Assim, os 

professores/alunos precisam ter claro o objetivo  para o qual devem projetar o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem da matemática, nos colégios maristas. 

Os projetos são inerentes às ações pedagógicas já que, ainda segundo Machado (2000) 

“a palavra educação sempre teve seu significado associado à ação de conduzir a finalidades 

socialmente prefiguradas, o que pressupõe a existência e a partilha de projetos coletivos”. 

(p.20) Portanto, um projeto marista de educação é de grande importância para que o trabalho 

do professor de matemática em cada uma das unidades maristas seja bem-sucedido e esteja de 

acordo com o que foi projetado para os objetivos formativos gerais. Nesse sentido, os 

momentos de discussão sobre a espiritualidade marista, os princípios e valores da missão 



marista de educação, demarcam, nesses projetos, a identidade da proposta do projeto 

pedagógico marista. 

O papel dos participantes de cada unidade marista é especialmente importante, pois 

será como um “nó” de uma rede, o articulador e significador entre os projetos e valores da 

instituição e a ação dos professores de matemática. Ao aprenderem e indicarem metodologias 

para o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares, podem subsidiar o trabalho nas 

unidades e possibilitar a potencialização de uma ação genuinamente articulada entre os  

projetos pessoais e o projeto coletivo. 

Como já foi apresentada anteriormente, a idéia de projeto é de grande relevância para 

o desenvolvimento desse tipo de trabalho proposto pelo CEMEP para as unidades maristas, 

assim como para outras ações pedagógicas empreendidas na escola. O diferencial desses 

projetos é o envolvimento de diferentes elementos que constituem o “corpo docente” dos 

colégios, para que vislumbrem a possibilidade de um trabalho em conjunto, para um projeto 

com objetivos formativos mais gerais. Para Fazenda (2002) “existe a necessidade de um 

projeto inicial que seja suficientemente detalhado, coerente e claro para que as pessoas, nele 

envolvidas, sintam o desejo de fazer parte dele”. ( p. 74),   

Pois, segundo Menezes (2002), 

A discussão e operacionalização do projeto transcende a sala de aula [...], 
deve envolver as instâncias de gestão escolar, a comunidade extra-escolar - 
como as famílias dos alunos - além, é claro, dos especialistas, dos alunos a 
dos professores. Lembrar desses fatores e aspectos [...] tem por objetivo 
situar, num plano mais geral, a discussão da compatibilização entre as 
disciplinas, conhecimentos específicos, e qualificações humanas gerais, 
como habilidades, competências, atitudes e valores humanos. (p.2) 

 

Assim, a necessidade de um projeto comum para a realização de atividades que 

tenham um tema amplo pautado nos valores da instituição, parece ser um dos aspectos 



positivos para a articulação entre a competência técnica e a dimensão ética do professor de 

matemática.  

Como profissional, o professor tem a responsabilidade do ofício, que deverá ser 

exercido com uma autonomia que só pode existir, verdadeiramente e cada vez mais, se o 

professor estiver aberto a ampliar e renovar continuamente os conhecimentos necessários à 

sua ação docente, independentemente do contexto. Há que reconhecer, pois, o necessário 

planejamento e condução no que se refere à prática pedagógica em sua mais ampla 

concepção: alto nível de desenvolvimento acadêmico e construção do sentido de respeito, de 

justiça e do diálogo. Precisa, por isso mesmo, ser qualificado, sempre atualizado, consciente 

do seu importante papel social e de sua inserção na sociedade. 

É óbvio que os projetos de formação continuada propostos pelo CEMEP aos 

professores de matemática são unicamente pontos de referência, um parâmetro para 

orientação geral. Muitos serão os obstáculos que interferirão no desenvolvimento dos 

projetos: as diferentes origens dos professores, a diferença de formação, o contexto de cada 

unidade marista e suas exigências, dentre outros. Outras iniciativas deverão ser tomadas para 

suprir as carências, muitas discussões ainda serão propostas,  muitas contradições poderão ser 

resolvidas.  

Contudo, há ainda muitas lacunas (entre elas, destaca-se a falta de compreensão dos 

professores do significado do conceito de profissionalismo e de projeto pedagógico), que 

devem ser supridas para a realização de projetos que possam alcançar maiores níveis de 

integração entre o projeto da instituição e o projeto de matemática desenvolvido pelos 

professores dos colégios. Pode-se concluir, ao final, a necessidade de reflexões teóricas que 

permitam a compreensão do conceito de projeto pedagógico e de profissionalismo que 



possam subsidiar a construção de projetos entre os professores de matemática e o projeto da 

instituição. 

Os projetos, que o CEMEP desenvolve, relacionam-se também com as exigências 

desta época da cultura de projeto em nossa sociedade, em que se valorizam as condutas de 

antecipação para prever e explorar o futuro. Os valores intrínsecos dessa cultura apostam em 

possibilidades e alternativas que têm por referência o princípio da unidade na diversidade.  

Assim, nos projetos desenvolvidos em cooperação entre o CEMEP e os professores 

dos colégios, suponho a criação de espaços e de redes de relacionamentos, onde os processos 

e os projetos serão abertos à interação, capacitação e cooperação. Nesta rede de 

relacionamento, fundam-se as capacidades de fazer conexões, tornando-se uma das condições 

para efetivar a interação e a articulação entre formação e profissionalismo.  

Acredito que é desse exercício sistemático de articulação e de interação entre as 

unidades educativas que se pode produzir qualidade e novo alcance para o exercício do 

profissionalismo docente em suas funções sociais. Nessa perspectiva, a formação 

especializada e o exercício da profissão podem ter a instituição como ponto de convergência e 

como oportunidade de síntese entre ser humano e profissão.  

É, portanto, nessa perspectiva, em que unidade e diversidade se conjugam, que os 

colégios maristas produzem e implementam seus projetos de formação dos professores. 

Acredito que esta relação de cooperação entre os professores e o CEMEP seja um dos fatores 

que lhes permite desenvolver a autonomia para que possam exercer sua profissão com 

profissionalismo, tema que voltarei mais adiante.  

Como se verá, a identificação que eu desenvolvi com os princípios da educação 

marista em parte responde pelo interesse de aperfeiçoar meu trabalho de coordenação junto 



aos professores de matemática, o que em última análise também contribui para esta 

dissertação. 

 


