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EDUCAÇÃO

E dá-lhe bocha
Depois da prática do futebol, acredito ser a bo-

cha a competição esportiva que mais atrai adeptos 
em nosso município. Aqui na Santa Bárbara é tra-
dição há anos. E para perpetuar esta modalidade 
sempre organizamos campeonatos e torneios de 
bocha. O último deles aconteceu nos dias 25 e 26 de 
janeiro. Nesses dias, como é costume, nossa comu-
nidade recebeu, com muita cerveja gelada, amigos, 
competidores e torcedores. No sábado, primeiro dia 
da competição, combinada com um suculento chur-
rasco. O domingo, respeitando nossa religiosidade, 
iniciou com um culto para pedir a proteção de nos-
sa Santa Bárbara. Em seguida, a cancha foi tomada 
pela maioria dos presentes. Todos queriam assistir 

ao meio dia, foi servido um almoço típico colonial.

Considerações e agradecimentos
Avaliamos que, como entretenimento, a compe-

-
rou as expectativas dos organizadores. Queremos, 
por isso, agradecer a todos que comparecerem e 
prestigiaram nossa comunidade. Ao mesmo tempo, 
nos desculpamos por qualquer fato indesejado que 

prevalece nosso “modo antigo” de resolver as coisas.  
Queremos reforçar o convite para que voltem sem-
pre e venham passar agradáveis momentos entre 
amigos. Muito Obrigado!

Baixando o nível de estresse
No segundo dia de fevereiro, um grupo de ami-

gos partiu da sede de nossa comunidade em dire-
ção ao pé da Serra Geral. Foi um domingo diferente, 
desfrutando das belezas naturais e de um delicioso 
churrasco. A presença das mulheres e das crianças 
deu um clima bem familiar a esta aventura. A diver-
são e as risadas foram garantidas com a brincadeira 
de “moto na lama”. Agradecemos ao Valério Boeger 
pela boa receptividade em seu rancho, onde todos 

Visita ilustre
Santa Bárbara já vive a expectativa de receber a 

visita da imagem do padroeiro de nossa paróquia, 
São Marcos. A imagem deve chegar aqui no dia 25 
de março, trazida pela comunidade de Rio Santo An-
tônio. No dia 27, nós a acompanharemos até à vizi-
nha Rio dos Índios Alto.

O “Nono” de parabéns
Exemplo de vida e de ser humano, o senhor Remi 

Bonetti recebe o reconhecimento e os parabéns dos 
membros de nossa comunidade. No dia 27 fevereiro 
mais uma velinha foi acrescentada no bolo desse pa-
triarca da família Bonetti. Ele recebeu amigos e fami-
liares para comemorar seus 86 anos de vida. E todos 
nós queremos lhe desejar muita saúde, felicidade e 
tudo de bom nesta data especial.

Nono, és um homem forte e temente a Deus. To-
dos os domingos, independentemente de qualquer 
coisa, estás na igreja para rezar e pedir a benção de 
Deus. Parabéns pelo exemplo que és para todos nós.

Rodinei Beckhauser

SANTA BÁRBARA

O livro é o resultado da tese de 
doutorado que o professor defendeu 

da obra é a defesa da implantação de 
uma escola pública em tempo inte-
gral. A escolha do lugar e da data do 
lançamento foi cuidadosa. Em Santa 
Rosa de Lima e na Comunidade de 
Santa Catarina, para valorizar o inte-
rior de um pequeno município rural; 
oito de março para homenagear as 
mulheres, para ele, as maiores inspi-

Para compreender melhor a de-
fesa veemente que o professor faz, 
no livro, do acesso a uma educação 
pública e de qualidade, é preciso 
conhecer um pouco da trajetória de 

Seu Tino e da Dona Ida.

As primeiras letras
No ano de 1960, Wilson, com sete 

anos completos, ingressou na escola 
primária. Estudava no Rio do Meio, 
“de paiol em paiol, de professora em 
professora”, como ele conta. As pro-
fessoras foram suas tias Mina e Rosa, 
além de Dona Nelza, mulheres pelas 
quais ele nutre um carinho muito es-
pecial.

Para o seminário
Finalizado o primário, o que fazer 

era um tempo em que pouca gente 

quatro anos. A opção para os meni-
nos eram os distantes seminários. 
Para as meninas, os longínquos con-
ventos. Assim, aos onze anos, Wilson 
foi para o Seminário da Congregação 
do Divino Espírito Santo e do Imacu-
lado Coração de Maria, em Salete, 
próximo à cabeceira do Rio Itajaí. E 
foi lá que cursou todo o “ginasial”. Ele 
destaca: “O seminário era uma es-

cola de formação integral. Além das 
aulas, oferecia educação física – com 
campo, pista olímpica e ginásio de 
esportes – e música. Tinha também 
uma fazenda de produção de uva e 
de vinho. Por isso, para aquela épo-
ca, era um lugar privilegiado para os 
estudos”.

Padre ou professor?
Foi a própria congregação res-

ponsável pelo seminário que enviou 

com os padres Jesuítas, em São Pau-
lo. Nesse período, foi atraído pela 
política e começou a fazer militância 
estudantil, tendo ajudado a constituir 
o diretório acadêmico da faculdade. 

Depois da formação superior, em 
1976, veio uma oferta de trabalho: 
lecionar em uma escola pública em 
Porto Walter, na cabeceira do Rio 
Juruá, no Acre. “Foi o que apareceu 
na minha frente. E as oportunidades 
é que fazem a gente. Acredito que 
um projeto de vida é construído por 
uma parte que é quase determinada, 

que é aberta. O importante é o que 
fazemos com a que é aberta, com 
aquilo que podemos assumir”.

Quem ensina, aprende

mestre foi marcada por seus primei-
-

ros, uma mistura de nortistas e índios. 
As crianças vinham do meio do mato. 
Elas andavam duas horas por dentro 

se banhavam, botavam o uniforme 
trazido dentro de uma sacolinha de 
plástico e vinham para a escola. En-
tão, num contexto como aquele, eu 
passei a ser chamado de professor, 
eu passei a criar condições para ser 
professor, eu virei professor”. E ele 
relembra sorrindo: “Eu me virei bem, 

mas meu colega de trabalho era da 
área de Letras e motivava aquela 
criançada bem mais do que eu. O in-
crível é que, depois que voltamos, eu 
virei professor de carreira, enquanto 
aquele meu colega virou padre”. 

Princípios
Nos dois anos seguintes, foi pro-

fessor em Cruzeiro do Sul, uma das 
maiores cidades acreanas. Em se-
guida, foi convidado para lecionar na 

a oportunidade de trabalhar com ex-
poentes da Teologia da libertação e 
com líderes seringueiros como Chico 
Mendes. “Existia uma militância mui-

libertação e eu aprendi muito com a 
ação política realizada por eles. Com 
o Chico Mendes, aprendi um princí-
pio fantástico: “a mata de pé dá mais 
dinheiro do que a mata derrubada”.

De volta às Encostas
Tempos depois, uma bolsa de 

estudo possibilitou que Wilson 
retornasse a São Paulo, então para 
fazer um mestrado em educação na 

exilados políticos voltavam ao Brasil, 
teve o privilégio de ter mestres do 
gabarito de Florestan Fernandes, 
Demerval Saviani e Paulo Freire, que 
foi seu orientador. Nesse período, 
tomou uma grande decisão: “voltar 
para as Encostas da Serra Geral”. 
Aqui, em um tempo que julga “de 
muita agitação”, encontrou espaço 

para a militância política. Filiou-se 
ao PMDB e se candidatou a prefeito 
de Santa Rosa de Lima. Mas não se 
elegeu.

Às voltas com a Educação
Em 1982, foi convidado a realizar 

um projeto educacional em Tubarão. 

Professor 
Wilson Schmidt 
lança livro na 
comunidade de 
Santa Catarina

A obra do professor santarosalimense é sobre educação e a dedicatória já dei-
xa claro como o autor valoriza essa atividade humana e como reconhece quem 
a garante: “Aos meus pais, Tino e Ida, e à minha irmã Salete que, trabalhando 
a terra, asseguraram a mim e aos meus outros seis irmãos o acesso ao Ensino 
Médio quando o Estado só oferecia a educação primária”.

Seu Remi, “o nono”.
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  MATA VERDE

A Secretaria de Obras do município empreende to-
dos os seus esforços para que as estradas municipais 

Mata Verde, pode-se dizer que, apesar da temporada 
de chuvas, até que os leitos delas estão em boas condi-
ções. Mas é preciso fazer uma ressalva: as pontes tam-
bém fazem parte da via e precisam estar seguras e em 
condições de trafegabilidade. O descuido com estas im-
portantes “obras de arte” viárias está dando o que falar. 
É conversa certa nas rodas e nas redes sociais, além de 
ser assunto muito discutido na Câmara de Vereadores.

Pontes, peneiras ou camas de prego?
Quem vem a Mata Verde pela ponte que nos liga com 

a rodovia SC 108 pode perceber esta falta de cuidado. 
Várias pranchas estão soltas e quebradas e muitos pre-
gos expostos, fato que já ocasionou diversos incidentes 
com pneus cortados e furados. A ponte que dá acesso 
à propriedade do Senhor Silvio Becker não é diferente e 
apresenta vários buracos resultantes de pranchas que-
bradas. 

Riscos
-

dente são reparáveis e são um mal menor. O problema é 
que a cada dia se agravam as condições para que acon-
teçam acidentes, que podem ser leves, mas também fa-
tais. Principalmente nos dias de chuva, quando a pista 

alerta: atenção motociclistas, motoristas, ciclistas e pe-
destres, tenham muito cuidado quando transitarem por 
estas vias.

Reivindicação conjunta
No ano passado, o vereador Alberto Becker já havia 

levantado esse problema na Câmara. Infelizmente, nada 
foi feito. Nesse mês, o vereador Robson Siebert proto-
colou mais um ofício na casa legislativa municipal, refor-
çando a mesma solicitação. Destaque-se que, nos dois 
casos, os pedidos foram apoiados por todos os demais 
edis. Agora, esses colunistas se juntam a esse esforço, já 
que foram procurados por muitos moradores, que soli-
citaram que este espaço servisse como uma espécie de 
porta voz deste pleito junto à Secretaria de Obras.

Nossos representantes
Com o retorno das atividades normais da Câmara de 

Vereadores, no último dia quatro de fevereiro, gostaría-
mos de ressaltar a importância da representação das co-
munidades rurais no poder legislativo. Se a Câmara é de 
fato a casa do povo, lá devem ser discutidas e decididas 
as matérias mais importantes para o desenvolvimento 
do município. Nossa comunidade, apesar de ser uma 
das menores do município, tem o privilégio de ter dois 
nobres representantes: os vereadores Robson Siebert 
(Chaveta), do PP, e Alberto Henrique Becker (Beto), do 
PMDB. Eles estão lá para buscar atender aos interesses 
da nossa comunidade, mas também do município como 
um todo. Desejamos a eles um ano de muito trabalho 
e realizações. E pedimos que busquem sempre estar 
atentos aos interesses coletivos. Ou seja, que o bem 
comum esteja muito acima de controvérsias partidárias. 

Pontes necessitam de reparos urgentes. 

Sua participação foi crucial para a 
criação da Secretaria de Educação 
daquele município, que, em segui-
da, ele próprio assumiu. “Foi uma 
vivência maravilhosa, porque tínha-
mos uma equipe muito boa e muita 
determinação”. Em 1986, diversas 
organizações indicaram e apoiaram 
sua candidatura a Deputado Fe-
deral Constituinte. Hoje, ele avalia: 
“como ainda ocorre atualmente, a 
sociedade não tinha como enfren-
tar os candidatos que tinham o 

dinheiro acabou sendo determi-
nante”.

Estadual e federal
A convite do governador Pe-

dro Ivo Campo (PMDB), assumiu 
o cargo de secretário-adjunto da 
educação e participou diretamen-
te dos esforços para a implantar o 
transporte escolar gratuito em toda 
Santa Catarina, nos anos de 1987 e 
1988. “Obviamente, eu conhecia a 
realidade daqui. E constatei que 
era igual em todos os municípios 
pequenos: a maioria dos jovens só 
podia estudar até a quarta série 
primária. Com o transporte esco-
lar gratuito, houve uma inclusão 
enorme por este estado afora, de 
crianças que puderam continuar a 
estudar, cursar até a oitava série”. 

Depois deste período, Wilson 
Schmidt tornou-se professor na 

-
tarina. Em 2000, defendeu tese de 

trabalho acadêmico que deu ori-
gem ao livro lançado no dia 8 de 
março.

A obra
O livro defende a implantação 

de uma escola pública em tempo 
integral e ideal. “Apresento elemen-
tos para construir essa possibilida-
de junto com a população. Agora é 
hora de dizer que queremos uma 
escola de tempo integral, na qual 
possamos deixar com tranquilida-

-
mos que exigimos que aqueles que 
educam nossas crianças tenham 
estudado, sejam muito bem prepa-
rados e sejam bem pagos”.

Wilson deixa claro que não quer 
fazer críticas a este ou aquele pre-
feito da época, mesmo que eles 
sejam nomeados no livro. Para o 
autor, a questão é política, que é 
induzida pelo Estado. “Se o Estado 
é democrático, ele deve atender 
todo mundo de forma igual. E esse 

essa dívida histórica”.

Transporte e esvaziamento
O livro relata um problema vi-

venciado aqui em Santa Rosa de 
Lima com a “municipalização”, que 

-
so interior e transportar as crian-
ças para o perímetro urbano: “Isso 
é uma omissão enorme, porque o 
Estado acabava fomentando o es-
vaziamento do interior, prejudicava 
a identidade da população do meio 

rural. É o abandono e o esvazia-
mento do campo feito pelo Estado. 

deve ser de incluir toda a popula-
ção. Transporte escolar gratuito, 
sim. Mas mantendo as escolas no 
campo”.

A voz tem que ser do povo
Wilson diz que nós, enquanto 

sociedade, temos que pensar no 
que podemos oferecer para as fu-
turas crianças. “Eu olho pra Maria 
Vitória [referindo-se a netinha do 
saudoso Odair Baumann] e me 
pergunto: como podemos oferecer 
uma escola integral pra ela? As res-
postas devem ser apontadas pelos 
santarosalimenses, pela popula-
ção.”

Mudança e educação
Wilson Schmidt se considera 

um otimista. Acredita muito em 
uma mudança e crê na transfor-
mação da educação pública brasi-
leira. Segundo ele, “existe uma luta 
social travada permanentemente 
entre aqueles que ainda têm os 
privilégios e aqueles que lutam por 

pela mudança a “apoiam de forma 
frouxa”, enquanto que aqueles que 
serão atingidos por ela “reagem 
rangendo os dentes”. “Olhem para 
Santa Rosa de Lima. Quem range 
os dentes? Quem apoia de forma 
frouxa? Eu diria que a maioria apoia 
a mudança de forma frouxa. Eu en-
tendo que a educação pode ajudar 
muito a criar as soluções. As pes-
soas precisam de informação e ne-
cessitam entender o que é melhor 
pra elas. Nós todos estamos diante 
de alternativas que estão sendo 
construídas e eu não me vejo no 
papel de dar as respostas. Eu tam-
bém estou aprendendo. Apenas 
duas coisas são certas. A primeira: 
a escola em tempo integral tem 
que ser construída nas paredes e 
com as pessoas. A segunda: com a 
escola as pessoas se humanizam”.

Wilson entrega livro à Maria Vitória e se questiona: Como podemos 
oferecer uma escola integral pra ela?

“A estupidez huma-
na caminha junto com 
o processo civilizatório. 
O ser humano pode es-
colher fazer o pior. Pode 
ou não pode?” 

“O Estado foi omis-
so e permitiu que o 
campo se esvaziasse 
e se descaracterizasse 
ainda mais. Tanto que 
aqui tem muita gente 
que ainda pensa que 
morar na praça dá uma 
distinção superior a 
morar no interior.  Vem 
da política pública. Se 
viesse do mercado, da 
propaganda na TV... 
Mas, não, vem da políti-
ca pública!” 


