
                              “REDES EM REDE”

      (Uma proposta da ANEC para a Educação Católica no Brasil)

Prezados educadores/as, prezados amigos e colegas; 
senhoras e senhores.

A Escola, qualquer escola, é em si mesma um organismo 
vivo. Mas, não pode ficar “em-si-mesmada”, como se 
dela mesma tudo dependesse. Muito menos nos tempos 
atuais, nos quais o apelo é para a interconexão, a troca, o 
intercâmbio, o enriquecimento da unidade na 
diversidade.

É neste ambiente inspirador do V Congresso Nacional de 
Educação Católica, momento referencial e de 
compromisso, que, em nome da ANEC, vou lhes 
apresentar, mesmo que brevemente, a proposta de 
Redes em Rede: Juntos pela Educação Católica. Esta 
proposta já tem despertado o interesse, não somente das 
Escolas e Universidades Católicas, mas também da CNBB 
e da CRB Nacional. Isto muito nos honra, ao tempo que 
fortalece a nossa vocação e nos anima na missão 
educativa.

Seguirei um roteiro que nos ajude a melhor entender a 
proposta e o que a fundamenta.

 

1. Para conhecer o que nos desafia, começarei 
apontando 5 CENÁRIOS atuais.
A. Sócio político, que diz relação à situação das 

políticas públicas no nosso país, à geopolítica 



mundial e economia de blocos, às 
regulamentações nacionais e internacionais e 
como isso influencia nos povos e nas nações.

B. Sócio educacional, que atinge mais estritamente à 
escola, às famílias, ao convívio das gerações, aos 
novos roles do professor, às novas metodologias e 
pedagogias.

C. Sócio ambiental, cenário que nos leva ao 
ineludível tema do meio ambiente, a questionar o 
consumo voraz e sem sentido, o narcisismo 
humano e a sustentabilidade. Temas 
magnificamente propostos pelo Papa Francisco na 
sua Encíclica “Laudato Si” e que são de uma 
raivosa atualidade, para o presente e o futuro da 
vida.

D. Inovação e tecnologia, que nos abrem portas e 
perspectivas impensáveis até há pouco tempo, 
com rapidez, profundidade e amplitude 
exponenciais, mudando de forma radical o cenário 
educacional e levantando novos desafios para 
todos nós e as nossas instituições. 

E. Grandes grupos educacionais, que se, por um 
lado, se tornaram uma ameaça para muitas das 
nossas escolas, por outro tem nos colocado na 
perspectiva da excelência, da melhor gestão dos 
recursos materiais e humanos e nos dado a 



chance de resgatar o nosso foco vocacional e o 
nosso carisma educativo, isso sim, inimitável.

2. Para enxergar com clareza, vamos conversar sobre  4 
OLHARES . 
A. Um olhar estético: “olhai os lírios do campo, não 

fiam nem tecem” (Mt.6,25). É importante, sim, 
mas não basta. É um olhar que permanece na 
superficialidade, no deletério, não procura as 
causas, o âmago da questão.

B. Um olhar ético: “na verdade, nem Salomão em 
toda a sua glória e poder se vestiu como eles” 
(Mt.6,26). Implica já, um julgamento necessário: 
quais valores são vividos aí, como as pessoas são 
tratadas, como se governa, como são cuidados os 
pequenos e os seus direitos, etc.

C. Um olhar de misericórdia: “Jesus, olhando para 
aquela multidão, teve compaixão porque estavam 
como ovelhas sem pastor” (Mc. 6,30). Este olhar já 
nos leva a um passo à frente, que é compadecer-
nos com a dor e a necessidade do outro. É um 
primeiro passo necessário para atingirmos a  
misericórdia.

D. Um olhar de comprometimento para a 
transformação: “dai-lhes vocês mesmos de 
comer” (Lc. 9,13). É o olhar já transformado em 



ação, em compromisso e que muda a vida das 
pessoas, das que atuam e das que participam 
dessa ação transformadora, em prol da sua 
sobrevivência e autonomia. Por extensão, age na 
transformação da sociedade, proclamando o 
Reino de Deus anunciado por Jesus.

3. Para saber onde beber, falaremos de 3 SEDES.     
(“Elogio da Sede”, de dom Tolentino Mendonça) 
A. Passagem da Samaritana: “Dá-me tu de beber” 

(Jo. 4,5). Mendigar à beira do caminho, pois somos 
todos seres sedentos e famintos, à procura de 
saciar a nossa alma. Devemos escolher bem o 
poço e reconhecer-se sedentos de luz e de 
verdade. Essa é uma atitude fundamental.

B. Festa dos Tabernáculos: “Se alguém tem sede, 
venha a mim e beba” (Jo. 7, 37).  Jesus se 
apresenta como a fonte que sacia a sede interior e 
dá sentido à mesma. Ele é deve ser fonte, luz e 
inspiração original para o nosso trabalho 
educativo.

C. Bem-aventurança da fome e da sede: “Bem-
aventurados os que tem sede e fome de justiça” 
(Mt. 5,3-10). Ter fome e sede e justiça é condição 
necessária para nós, como educadores, e para as 
nossas instituições. Estar saciado pode ser fatal 
para nossas escolas e para nós mesmos. Não é 



qualquer alimento ou qualquer fonte que irá nos 
saciar.

4. Para não perder o rumo, devemos nos fundamentar 
em 2 ATITUDES. 

A. Colaboração, que é a consciência de que cada um de 
nós, desde a sua finitude e imperfeição, tem muito a 
oferecer aos outros. Ajuda a eliminar a baixa estima 
e a infra valorização que muitas vezes nos invadem.

B. Humildade, que nos coloca numa atitude de 
receber, de abertura ao que os outros tem a nos 
ensinar e nos enriquecer. Elimina a auto-suficiência, 
a vaidade e a arrogância.
Humildes o suficiente para reconhecer singelamente 
que precisamos da ajuda dos outros e conscientes o 
necessário para perceber que podemos colaborar no 
crescimento de todos.

5. Por tudo isso, e para unir forças, formulamos      
1PROPOSTA: 

                          “REDES EM REDE”

- Uma rede que se fundamente na CONFIANÇA (fiar, 
tecer com).

- Que PROTEJA aos pequenos e FORTALEÇA a todos 
diante das condições adversas, sejam elas políticas, 
econômicas ou sociais.

- Que incorpore a riqueza da DIVERSIDADE na 
UNIÃO de propósitos.



- Que nos anime na MISSÃO EDUCADORA e 
EVANGELIZADORA das nossas instituições.

- Que nos abra passo ao um FUTURO inovador, 
integrados ao nosso melhor PASSADO e evangelicamente 
proféticos no PRESENTE.

- E que nada nos desvie do rumo da CONSTRUÇÃO 
DO REINO E DA SUA JUSTIÇA, aqui e agora.

Finalmente, e somente assim, conseguiremos ser uma 
Rede Colaborativa, deixando de lado os cacoetes de uma 
Rede de Intrigas. E o que caracteriza uma e outra?

A Rede de intrigas está minada pela competição desleal, 
pela mentira e pela divisão. Todos perdem.

A Rede Colaborativa se vê fortalecida pela união de 
propósitos, pela transparência no relacionamento, pela 
humildade e a colaboração. Todos ganham.

Neste tempo, tão bem caracterizado pela “Síndrome de 
Burnout”, de queima total do ser humano, de 
esgotamento das relações, de falta de sentido, 
perspectivas e ilusão, de estresse, esta proposta da ANEC 
quer  trazer  a todos um sopro novo; o fogo inspirador do 
Espírito Santo de Deus: Fogo de nossas vidas, Luz que nos 
orienta, Brasa que prende nos nossos corações, União 
que transforma e nos transforma. Vamos juntos?

Obrigado a todos!

Prof. Francisco A. Morales Cano



Cuiabá, 26 de março de 2019 (V Congresso Nacional da 
ANEC) e Brasília, 28 de março de 2019 (Conselho 
Permanente da CNBB)


