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Effatá
Carta do Formador

Informativo do Seminário Filosófico Ibero-Americano

Estimados leitores do nosso informativo
Effatá!

Estamos em maio, mês das mães, e
queremos falar da nossa mãezinha do céu,
a partir de uma das suas principais carac-
terísticas: o silêncio. Foi muito difícil o si-
lêncio de Maria. Ter algo a dizer e não po-
der fazê-lo, não porque não houvesse o que
dizer, mas porque jamais seria compreen-
dida; isso dói!

Por mais santo que José fosse, era
noivo. Como iria compreender que a mu-
lher com quem prometera se casar estava
grávida, mas não houvera traição? Não
compreenderia, como não compreendeu. E
Maria não disse nada. Rezou e esperou.
Não foi um silêncio fácil, nem para ela e
nem para José. Agora, de longe, parece tudo
muito santo e muito bonito. Lá, naqueles
dias de silêncio, foi um tormento doloroso para os dois.

Para ele, porque tudo apontava para a infidelidade, por mais que amasse a Maria e
quisesse crer na pureza dela. Para ela, porque por mais que explicasse, não seria compreen-
dida. Os evangelhos deixam isso muito claro. Ninguém de nós compreende aquele silêncio, a
não ser que passe pela experiência de ter que ficar quieto, calar-se, não poder falar, porque
o falar implicaria em maior sofrimento para nós e para outros.

É angustiante o silêncio de quem não pode falar, nem mesmo para explicar. Milhões de
pessoas tiveram que ficar quietas ao ponto do martírio, porque o falar implicaria em dor
para os outros. Milhões conhecem a tortura do silêncio. Se pudessem falar, explicariam tudo.

“Maria fez o certo. Calou-se e deixou
tudo nas mãos de Deus.

‘Seja como Deus quiser!’”

O
que dói

silêncio
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Mas não podem, porque o falar significa machucar alguém
que não resistiria. É assim o silêncio dos psicólogos, de lei-
gos envolvidos com casos delicados de droga ou desvios gra-
ves de comportamento; é assim o silêncio de padres, religio-
sos e religiosas; é assim o silêncio de pessoas de fé que, quan-
to mais se calam, mais parecem consentir e mais razão pare-
cem dar aos boatos que parecem fatos.

Não sabe o que é o martírio aquele que não teve que
engolir a seco sua verdade. Uma palavra o defenderia, mas
ela não pôde ser dita. E se fosse dita nem as pessoas mais
próximas e nem os amigos a compreenderia. As pessoas
acham que onde há fumaça, há fogo. Quem punha a mão no
fogo, já não põe mais. Por mais solidários que se mostrem,
ainda resta um resquício dúvida. O difamado ou caluniado
dificilmente tem defesa. Por mais inocente que seja não há o
que dizer, nem adianta dizer, porque onde foi o boato, não
vai o fato.

Maria fez o certo. Calou-se e deixou tudo nas mãos de
Deus. "Seja como Deus quiser!" E mais, não disse! Quando
tivermos que guardar algum enorme silêncio, porque dizer
faria bem a nós, mas faria mal a outros, guardemos o silên-
cio. O Deus que pôs a luz no ventre de Maria, também a pôs
na cabeça de José. É rezar, pedir luzes e assumir a cruz. Afi-
nal, nenhuma palavra faz sentido sem o silêncio que a acom-
panha.

“Deus é
comunicação,
mas o que Ele
mais
faz é silêncio.
E todos os que
disseram
alguma coisa de
útil em nome
Dele,
precisaram
primeiro
entender este
silêncio”

Entrevista/Obras
Guanellianas

pág. 5

Agenda/Notícias/
eventos
pág. 9
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Visita de Maria à Isabel

A caridade ao próximo é tão importante para São Luis Guanella que ele a considera
obra dos santos, isto é, pessoas frágeis como todos, mas que acolhem o Amor de Deus no
seu coração e o partilha com os irmãos.

No livro "No mês das flores", dedicado à Virgem, São Luís Guanella apresenta a Mãe de
Deus como exemplo de Caridade Cristã. "Observa nisto a Maria bendita. Ela já tinha consigo
O Autor da graça, e, portanto, da caridade... A voz do Senhor lhe diz que se apresse em ir

ajudar a sua prima Isabel, a qual
poderia receber tanto bem com
a sua visita. E eis Maria levan-
tar-se e apressar-se. Não se
preocupa com o cansaço da vi-
agem e nem com as preocupa-
ções da família. Ela se encami-
nha e com as asas da caridade,
logo se encontra à vista da casa
de Isabel, sua prima." (Mês das
flores, oitavo dia).

A caridade cristã é enten-

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdCPorto Alegre, 07 de maio de 2014.

Frase do Fundador Benoni Diaz Cáceres

Nós, cristãos, deveríamos entender este mistério. Deus é comunicação, mas o que Ele
mais faz é silêncio. E todos os que disseram alguma coisa de útil em nome Dele, precisaram
primeiro entender este silêncio. Perguntemos aos profetas. Perguntemos a João. Pergunte-
mos a Jesus. Ninguém fala bem de Deus, se nunca ficou quieto em nome Dele.

Tudo que é definitivo nasce do silêncio, podemos dizer que o silêncio é o novo nome de
Deus. Essa palavra resume a vida, a história e o sim de Maria, que foi fiel na fé, na perseve-
rança e no amor. Oh! Maria rogai por nós, intercedei a Deus por nós.

Fonte:  Larrañaga Inacio, O silêncio de Maria, nona edição, Ed. Paulinas, Piracicaba, SP.  1977. pp. 90-114.

Do exemplo da Virgem Maria que visita Isabel aprende-se que o cristão também é
santo quando tem caridade para com o seu próximo

A voz do Senhor lhe diz
que se apresse em ir ajudar
a sua prima Isabel
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Santo do Mês Gildenor da Silva Martins

dida como caminho de felicidade. Aquele amor que não só da o pão, a esmola, mas que pára
um pouquinho para dizer ao outro "bom dia senhor(a)", "bom dia menino(a)", "fique com
Deus"; e dá um sorriso, dá o próprio coração. Não é verdade que temos tantas oportunidades
para isto no cotidiano? Para partilhar o amor de Deus, obra dos santos!

Que Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por amor a nós, nos mantenha unidos a Ele
e aos irmãos. Até a próxima!

Queridos leitores do nosso informativo Effatá!
Neste mês de maio preparamos a memó-

ria de um grande santo, que é geralmente re-
conhecido como o fundador do monasticismo
cenobita. "É muito melhor estar numa multi-
dão com milhares de pessoas e possuir um
pouco de humildade, do que viver numa caver-
na cheio de orgulho."

A extraordinária vida dos eremitas, como
suas mortificações às vezes excessivas e com
aquele acúmulo e sobrecarga de abstinências,
jejuns e vigílias seria na realidade a tradução
prática do Evangelho? Sua solidão podia de fato
esconder as insídias do orgulho. Para eliminar
este perigo um monge egípcio do século IV -
São Pacômio - teve a ideia de uma nova forma
de vida monástica: o cenobitismo ou vida co-
mum, em que a disciplina e a autoridade substituíam a anarquia dos anacoretas.

Ele educou os seus discípulos a vida em comum, constituindo pouco distante das mar-
gens do rio Nilo a primeira "Koinonia", uma comunidade cristã, nos moldes daquela fundada
pelos apóstolos em Jerusalém, baseada na comunhão de oração, de trabalho e de refeição, e
concretizada no serviço recíproco. O documento fundamental que regulava esta vida era a
Sagrada Escritura, que o monge decorava e recitava-a em silêncio (ou em voz alta) enquanto
trabalhava em serviços manuais. Essa era também a principal forma de oração: um contato

Foto ilustrativa: padres do deserto,
que a exemplo de São Pacômio,

também viveram profundas
experiências de Deus

São
Pacômio

abade
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Entrevista/Obras Guanellianas
Ricardo Hüning,

Diovane Sulzbacher Zwirtes e
Edelberto Garcete Ramos

Amigos leitores de nosso informativo!
Neste mês entrevistamos a coordenadora pedagógica do Colégio Divina Providên-
cia, de Capão da Canoa/RS, Joseane do Canto.

EFFATÁ - Descreva brevemente a história desta Obra Guanelliana.

Joseane - A Obra Guanelliana está presente no Brasil desde
1947 e em Capão da Canoa, desde maio de 1962.
Inicialmente com a importante colaboração do então governa-
dor Leonel Brizola, fundaram a Escola Técnica Elementar, no
ano de 1962. Ainda no mesmo ano, atendendo às necessidades
da comunicação, foi instalado junto à Escola Técnica, o Giná-
sio Nossa Senhora da Divina Providência, na época atendendo
39 alunos, e também foi iniciado um pequeno internato para
crianças, atendendo a sete meninos com menos condições. Já
nos anos 70, formaram-se algumas oficinas, com aulas de mar-
cenaria e tipografia, visando à profissionalização de jovens para
o mercado de trabalho.
Com a chegada dos anos 80, foi inaugurado o curso Magisté-
rio, a partir do desejo da população e anseio dos Padres e Ir-

com Deus mediante o sacramento da Palavra. São Pacômio nasceu no Alto Egito, no ano de
287, de pais pagãos. Engajado à força no exército imperial com a idade de 20 anos, acabou
prisioneiro em Tebas com todos os recrutas. Protegidos pela escuridão, alguns cristãos leva-
ram-lhes comida. O gesto dos desconhecidos comoveu Pacômio, que lhes perguntou quem os
havia levado a fazer aquilo. "O Deus dos céus", foi a resposta dos cristãos.

Naquela noite Pacômio orou para o Deus dos cristãos pedindo que o livrasse das corren-
tes, comprometendo-se, em troca, dedicar-lhe sua própria vida a serviço. Obtida a liberdade,
cumpriu a promessa agregando-se a uma comunidade cristã de um povoado do sul, o atual
Kasr-es-Sayad, onde teve a instrução necessária ao batismo.

Durante algum tempo teve vida de asceta, dedicando-se ao serviço da gente do lugar;
depois se submeteu à guia de um velho monge (Palamon) por sete anos. Durante um interva-
lo de solidão no deserto, uma voz misteriosa convidou-o a fixar sua morada naquele lugar, ao
qual bem logo teriam vindo numerosos discípulos. Na época de sua morte os mosteiros mas-
culinos já eram nove, mais um feminino. Ficou desconhecido o lugar da sepultura do santo,
pois no seu leito de morte fez o discípulo Teodoro prometer que esconderia seu corpo para
evitar que sobre o seu túmulo se construísse uma igreja, imitando o costume de se construir
capelas sobre a sepultura dos mártires.

São Pacômio, o eremita, até hoje é considerado um dos representantes de Deus que
mais prestaram serviço à Igreja católica. Sua festa litúrgica ocorre no dia 9 de maio.

FONTE: SGARBOSSA, Mario, GIOVANNINI, Luigi, Um santo para cada dia, São Paulo: Paulus,1983. p. 145-146
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mãos que se sucederam,
objetivando a própria voca-
ção guanelliana: educar para
a justiça e a fraternidade, e
também buscando difundir
a cultura da caridade
social.Na década de 90, foi
implantado o 2º Grau, hoje
denominado Ensino Médio.
Hoje a Casa Nossa Senhora da Divina Providência, carinhosamente conhecida como o "DIVINA",
possui um quadro discente de 800 alunos entre as diferentes etapas curriculares e continua com sua
Missão de Educar visando a formação cristã, humana e científica através da confiança na Providên-
cia, da competência, transparência, espírito de família e a valorização integral do ser humano.

EFFATÁ - Há quanto tempo você conhece a Obra Guanelliana?
Joseane - Conheço a Obra Guanelliana há mais de 30 anos, por frequentar a Paróquia Nossa Senho-
ra de Lourdes, que era administrada pelos Padres Guanellianos, onde fiz minha Primeira Comu-
nhão, a Crisma e participava dos Vicentinos. Já a escola eu conheci em 1989, quando minha irmã,
seis anos mais jovem do que eu, iniciou seus estudos e eu a acompanhava. Em 1991 eu me tornei
aluna do Ginásio, como era chamado na época, fazendo o curso de magistério até 1994. Neste
período fui presidente do Grêmio Estudantil do "Ginásio". Em 1997, retornei ao Divina como
estagiária em Supervisão Escolar, para atender as exigências da minha graduação em Pedagogia. Eu
sabia que esta seria a minha oportunidade de mostrar meu trabalho e me estabelecer profissional-
mente. Dediquei-me ao máximo e para minha realização fui efetivada como funcionária, inicialmen-
te como bibliotecária e no semestre seguinte fui promovida à supervisão da Instituição, onde per-
maneço até hoje com muita alegria e satisfação.

EFFATÁ - Quais são as principais atividades realizadas com as crianças?
Joseane - Semanalmente a celebração Eucarística faz parte de nossas atividades com os alunos, além
de ações que compõem nossa leitura atual para a aplicabilidade do Método Preventivo, proposto
por nosso fundador, São Luís Guanella, como a oração coletiva antes do início das atividades esco-
lares, organizados em filas; a participação dos pais no rendimento de seus filhos; projeto da Campa-
nha da Fraternidade com a culminância na Caminhada Luminosa; Natal Solidário; Páscoa Solidária;
gincana Guanelliana; festival de Teatro; dia de Ação de Graças. Além dos projetos interdisciplinares
por séries que compõem a organização curricular de nossa Instituição.

Fachada da portaria
principal do Instituto

de Educação Divina
Providência

EFFATÁ - Sendo você uma educadora e atuando com crianças numa Obra Guanelliana, dos
valores transmitidos, quais você percebe que estão sendo colocados em prática pelos
educandos?

Joseane - Sendo você uma educadora e atuando com crianças numa Obra Guanelliana, dos valores
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Voz da Igreja Marcio Perini Fachin e Arturo Aquino Márquez

transmitidos, quais você percebe que estão sendo colocados em prática pelos educandos?
Acredito que estamos diariamente buscando melhorar, tornando-nos pessoas melhores. Percebo
nos alunos o respeito pelo próximo, o cuidado com as dificuldades, com as necessidades dos cole-
gas. A solidariedade com o atendimento às carências. Encontro a amorosidade no trato com todos
da comunidade escolar, principalmente com os professores. Nas atividades, projetos e eventos pro-
postos pela instituição recebemos o melhor de nossos alunos, que não medem esforços e criatividade
para atender aos objetivos propostos.

EFFATÁ - Quais são os desafios enfrentados para conduzir uma Escola Guanelliana?
Joseane - Uma Instituição que tem como seu fundador, São Luís Guanella, um homem a frente de
seus tempos, empenhado em atender as necessidades, que não media esforços para ajudar quem
precisava, mas que acima de tudo, acreditava na Divina Providência, enfrentava dificuldades, mas,
sobretudo acreditava no poder da fé e do trabalho, para a superação de qualquer barreira. Assim,
acreditamos nos ensinamentos de nosso fundador e nele nos espelhamos para a superação de qual-
quer dificuldade, aliando com a cientificidade pedagógica necessária para a condução dos trabalhos
na Escola. Dificuldades? Sim! Como todas as escolas enfrentam hoje. Mas com a diferença de aten-
dermos a cada um com a "amorosidade da mãe e a firmeza do pai".

Caríssimos leitores de nosso informativo!
Queremos nesta ocasião relembrar a homilia do Papa Francisco, referente a
canonização de João XXIII e João Paulo II.

No centro deste domingo, que
encerra a Oitava de Páscoa e
que São João Paulo II quis de-
dicar à Misericórdia Divina, en-
contramos as chagas glorio-
sas de Jesus ressuscitado.
Já as mostrara quando apare-
ceu pela primeira vez aos
Apóstolos, ao anoitecer do dia

ceu de novo no meio dos dis-
cípulos, no Cenáculo, encon-
trando-se presente também
Tomé; dirigindo-Se a ele, con-
vidou-o a tocar as suas cha-
gas. E então aquele homem
sincero, aquele homem habi-
tuado a verificar tudo pesso-
almente, ajoelhou-se diante de
Jesus e disse: "Meu Senhor e
meu Deus!" (Jo 20, 28).

Se as chagas de Jesus podem
ser de escândalo para a fé,
são também a verificação da
fé. Por isso, no corpo de Cris-
to ressuscitado, as chagas não
desaparecem, continuam, por-
que aquelas chagas são o si-
nal permanente do amor de
Deus por nós, sendo indispen-
sáveis para crer em Deus: não
para crer que Deus existe, mas

depois do sábado, o dia da
Ressurreição. Mas, naquela
noite - como ouvimos -, Tomé
não estava; e quando os ou-
tros lhe disseram que tinham
visto o Senhor, respondeu que,
se não visse e tocasse aque-
las feridas, não acreditaria.
Oito dias depois, Jesus apare-
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sim que Deus é amor, miseri-
córdia, fidelidade. Citando Isa-
ías, São Pedro escreve aos
cristãos: "pelas suas chagas,
fostes curados" (1Ped 2, 24;
cf. Is 53, 5).

São João XXIII e São João
Paulo II tiveram a coragem de
contemplar as feridas de Je-
sus, tocar as suas mãos cha-
gadas e o seu lado trans- pas-
sado. Não tiveram vergonha
da carne de Cristo, não se es-
candalizaram d'Ele, da sua
cruz; não tiveram vergonha da
carne do irmão (cf. Is 58, 7),
porque em cada pessoa atri-
bulada viam Jesus. Foram dois
homens corajosos, cheios do
Espírito Santo, e deram tes-
temunho da bondade de Deus,
da sua misericórdia, à Igreja e
ao mundo.

Foram sacerdotes, bispos e
papas do século XX. Conhe-
ceram as suas tragédias, mas
não foram vencidos por elas.
Mais forte, neles, era Deus;
mais forte era a fé em Jesus
Cristo, Redentor do homem e
Senhor da história; mais for-
te, neles, era a misericórdia de
Deus que se manifesta nestas
cinco chagas; mais forte era
a proximidade materna de Ma-
ria.

Nestes dois homens contem-
plativos das chagas de Cristo
e testemunhas da sua miseri-
córdia, habitava "uma espe-

rança viva", juntamente com
"uma alegria indescritível e
irradiante" (1Ped 1, 3.8). A
esperança e a alegria que
Cristo ressuscitado dá aos seus
discípulos, e de que nada e
ninguém os pode privar. A es-
perança e a alegria pascais,
passadas pelo crisol do despo-
jamento, do aniquilamento, da
proximidade aos pecadores le-
vada até ao extremo, até à
náusea pela amargura daque-
le cálice.

Estas são a esperança e a
alegria que os dois santos Pa-
pas receberam como dom do
Senhor ressuscitado, tendo-
as, por sua vez, doado em
abundância ao Povo de Deus,
recebendo sua eterna grati-
dão.

Esta esperança e esta alegria
respiravam-se na primeira co-
munidade dos crentes, em Je-
rusalém, de que falam os Atos
dos Apóstolos (cf. 2, 42-47),
que ouvimos na segunda Lei-
tura. É uma comunidade onde
se vive o essencial do Evan-
gelho, isto é, o amor, a miseri-
córdia, com simplicidade e
fraternidade.

E esta é a imagem de Igreja
que o Concílio Vaticano II teve
diante de si. João XXIII e João
Paulo II colaboraram com o
Espírito Santo para restabele-
cer e atualizar a Igreja segun-
do a sua fisionomia originária,

a fisionomia que lhe deram os
santos ao longo dos séculos.
Não esqueçamos que são pre-
cisamente os santos que le-
vam avante e fazem crescer
a Igreja. Na convocação do
Concílio, São João XXIII de-
monstrou uma delicada
docilidade ao Espírito Santo,
deixou-se conduzir e foi para
a Igreja um pastor, um guia-
guiado, guiado pelo Espírito.
Este foi o seu grande serviço
à Igreja; por isso gosto de
pensar nele como o Papa da
docilidade ao Espírito Santo.

Neste serviço ao Povo de
Deus, São João Paulo II foi o
Papa da família. Ele mesmo dis-
se uma vez que assim gosta-
ria de ser lembrado: como o
Papa da família. Apraz-me
sublinhá-lo no momento em
que estamos a viver um cami-
nho sinodal sobre a família e
com as famílias, um caminho
que ele seguramente acompa-
nha e sustenta do Céu.

Que estes dois novos santos
Pastores do Povo de Deus in-
tercedam pela Igreja para que,
durante estes dois anos de
caminho sinodal, seja dócil ao
Espírito Santo no serviço pas-
toral à família. Que ambos nos
ensinem a não nos escandali-
zarmos das chagas de Cristo,
a penetrarmos no mistério da
misericórdia divina que sempre
espera, sempre perdoa, por-
que sempre ama.

Fonte: w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2014

“Só quem conhece a excelência do
perdão pode julgar o seu

semelhante”

“O mundo julga pelas aparências
e quase sempre

se engana”São João Paulo II São João XXIII



Ano 05 - Número 34 - Maio de 2014 9

Informativo do Seminário Filosófio Ibero-AmericanoEffatáEffatáEffatáEffatáEffatá

Agenda/Notícias/Eventos
Luís Ernesto O. Ruiz Diaz e

Renan R. de Souza Santos

08 de maio
Os clérigos do Seminário Latino Americano, segundo o cronograma de cada mês, após as
aulas na Universidade, foram à Viamão, onde participaram do retiro mensal, juntamente
com o formador Pe. Valdemar.

17 e 18 de maio
Com alegria se realizará o primeiro Encontro do ano do denominado Juninter, organizado
pela Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), onde centenas de jovens religiosos com
Votos Temporários reúnem-se para a abordagem no tocante à Vida Religiosa Consagrada.
O evento foi realizado no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), em São Leopoldo/
RS.

19 de maio
Na terceira segunda-feira do mês de maio, toda a comunidade Religiosa de Porto Alegre,
com grande alegria organiza seu passeio mensal num sítio localidade em Viamão/RS. O
passeio serve para que todos possam compartilhar a vida e o cotidiano com os coirmãos,
através de diversas atividades recreativas, fortalecendo assim o vínculo da caridade.

26 de maio
Reunião avaliativa das duas comunidades religiosas (Educandário São Luiz e sede Provin-
cial) de Porto Alegre/RS.

27 a 28 de maio

Encontro do Regional I (Porto Alegre/RS e Piraquara/PR) em Porto Alegre/RS. Este ano o
tema a ser estudados pelos religiosos nos encontros Regionais será "O vinculo da Caridade".

31 de maio
Reunião da Equipe Vocacional Paroquial (EVP) de nossa comunidade para organizar as
atividades do mês de Junho, como a Adoração Vocacional e a Missa Vocacional, e outros
eventos.

Atividades pastorais
Aos sábados à tarde os clérigos participam dos múltiplos movimentos e pastorais da Paró-
quia Santuário Nossa Senhora do Trabalho, em Porto Alegre/RS. As atividades dos jovens
Religiosos são:

 Os clérigos Gildenor e Arturo juntamente com os catequistas da Paróquia trabalham a
educação das crianças na fé através da catequese.
 Os clérigos Agustín e Marcio acompanham os jovens do Curso de Liderança Juvenil

(CLJ) em seus encontros e atividades.
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 Os clérigos Diovane e Ricardo participam com os idosos do Lar São Luis Guanella,

aonde animam a santa missa celebrada todos os sábados, às 16h.

 O clérigo Edelberto participa das reuniões do grupo de jovens denominado Filhos da
Providência, o qual se reúne aos sábados com o objetivo de aprofundar o estudo da
espiritualidade guanelliana. Edelberto acompanha também os Coroinhas, os quais se dedi-
cam no serviço do Altar.

 Os clérigos Jorge e Luís participam do grupo Onda (Objetivo Novo de Apostolado),
com os pré-adolescentes, dos 9 aos 14 anos de idade, em encontros diversificados de ativida-
des e oração.

 O Clérigo Renan participa do Pré-CLJ, que é um grupo de preparação ao Curso de
Liderança Juvenil (CLJ), onde os "prezistas" fazem uma bonita experiência de Deus com o
vínculo à Igreja.

 O clérigo Benoni auxilia na catequese do Crisma de nossa comunidade, juntamente
com os catequistas.

Pensamento Filosófico
Agustín Márquez Abad e

Jorge Manuel Pabón Rodríguez

Hans Georg Flickinger
Reflexão sobre

educação

TEXTO: Agustín Márquez Abad

Prezados leitores!

Desta vez vamos refletir sobre a educação a partir do pensador Hans Georg Flickinger.
Começaremos por descrever brevemente sua biografia; alemão de nascimento, nascido em 1944,
graduou-se em direito (1966) e posteriormente doutorou-se em filosofia (1973) na Universidade
de Heidelberg. Pertenceu ao corpo docente dessa Universidade passando a participar do Curso de
Pós Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), desde 1982, na
condição de professor visitante, transferindo-se para o Brasil em 1993.

A educação terá de desenvolver todo o
potencial natural do ser humano de modo
proporcional e oportuno, levando assim

o gênero humano a cumprir
sua destinação
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Flickinger nos vem dizendo que para compreender os problemas centrais do processo educa-
cional, na mira das colocações hegelianas de Fenomenologia do Espírito, nada mais adequado do
que esse diálogo ou cooperação entre professores e alunos no campo da pesquisa. Tal "Diálogo"
poderíamos chamar de orientação.

Primeiro: a responsabilidade de orientador, como o termo o indica, consiste na disposição de
responder às perguntas, às duvidas e propostas do orientado, oferecendo-lhe resistência sufici-
ente para que possa esclarecer a si mesmo sua própria posição. Segundo, antes de colocar no
debate sua própria opinião o orientador deve entregar-se à perspectiva de questionamento do
orientado, a fim de confrontá-lo estrategicamente com sua própria posição a partir de dentro, isto
é, de seu próprio ponto de vista, o que força a torná-lo transparente; e último: a orientação da
pesquisa só surtirá efeito na medida em que o orientador a tomar como oportunidade de aprendi-
zagem pessoal, ou seja, a responsabilidade do orientador passa por respostas que nascem do
diálogo e o vão esclarecendo em relação às próprias dúvidas.

Porém, Flickinger não fica meramente nesta discussão, ele também toma, por assim dizer,
como fonte de apoio o filósofo Imannuel Kant, o qual afirma que a educação terá de desenvolver
todo o potencial natural do ser humano de modo proporcional e oportuno, levando assim o gênero
humano a cumprir sua destinação.

Ao educador caberá apoiar a implementação dessa disposição à razão, isto é, dessa capaci-
dade exclusivamente humana de formação, no intuito de contrabalançar os perigos possíveis.
Transparece aí a ilusão à arte da maiêutica, a arte da parteira; uma arte que não consiste na
dominação e a organização do processo que acompanha, senão no seu apoio, no caso, o apoio do
saber e da sua experiência a serem realizados pelo próprio educando.

No campo da pesquisa é
necessário haver diálogo entre

o professor e o aluno!

Ao educador caberá apoiar a implementação dessa disposição à razão, isto é,
dessa capacidade exclusivamente humana de formação, no intuito de

contrabalançar os perigos possíveis!


