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Considerações finais

Depoimentos

O espaço de depoimentos dos Anais-2006 está inteiramente dedicado

ao Prof. Marcílio Flávio Rangel de Farias, fundador do  Instituto Dom Barreto,

escola de referência no Piauí com projeção no país. Falecido em 10.05.2006,

o Prof. Marcílio foi grande incentivador das Olimpíadas de Química no estado

do Piauí , responsável  pela excelência do ensino em sua escola e autor de

substantiva obra social em favor da educação de jovens carentes de Teresina.

Mais de seicentos menores pobres recebiam permanente atenção em saúde

e educação pelo Prof. Marcílio. O Programa Nacional Olimpíadas de Química

presta merecida homenagem ao insigne educador.

Mais que um professor, Marcílio Flávio Rangel de Farias era um pai
para todos os seus alunos; preocupado em educar-nos para sermos
verdadeiros cidadãos, como ele o foi. Um homem que, como poucos, sabia o
exato momento de brincar e de se impor. E, com sua simplicidade de ser,
cativou o coração de cada um que tenha passado pelo Instituto Dom Barreto
e pela sua vida.

Sempre atento à formação de seus discípulos, prezando tanto pelo
aprimoramento do conhecimento como pela responsabilidade social, fez das
instituições que gestava referências nacionais.

E uma frase que tive a oportunidade de ouvir de seus próprios lábios
que deve ser compartilhada a todos:

“Sempre busque ser o melhor! Mas não melhor que os outros, apenas
o melhor de si!” (Marcílio Flávio Rangel de Farias).
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Tive a felicidade de conviver com esta excelente pessoa como aluna e
como professora e em ambas as experiências ficou clara a convicção de tê-
lo como exemplo. Sei que muitas vezes ele tinha de agir com “pulso forte”,
tomando decisões que ninguém entendia. Mas tudo isso só ocorria para
reafirmar o modelo de pessoa a ser seguida não só por mim, mas por todos,
pois com este comportamento conseguia manter o colégio com a ordem,
qualidade e rigidez que deveria ter, ser pai de muitas crianças na casa em
que mantinha, e ainda conhecer os alunos do IDB um por um.

Professor Marcílio é daqueles que de tão bom nunca poderia nos deixar.
Suas ações condiziam com seu modo de pensar: durão, mas sempre disposto
a auxiliar atividades culturais; patrocinador a apoiador de olimpíadas e outros
projetos educacionais, mas sem nos deixar de lembrar sempre que a vida e
a formação pessoal eram muito mais do que competição.

Professor, na realidade VOCÊ NÃO NOS DEIXOU. Pois saiba que seu
exemplo nos influenciou e nos influenciará sempre, mantendo viva sua
presença em nossos corações.
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Algumas pessoas nunca serão esquecidas, quer pela importância que
elas representam para nós ou pelo legado que é deixado por elas à sociedade.

Posso dizer que o Professor Marcílio se encaixa nos dois motivos
acima. Dedicou grande parte de sua vida à educação de crianças e jovens –
atividade que realizava com especial carinho e alegria , ajudando-os a crescer
intelectualmente e ensinando-os a contribuir positivamente na sociedade.

O Prof. Marcílio é um exemplo para todos nós. Mesmo com problemas
de saúde que seriam mais que suficientes para afastá-lo de suas atividades,
nunca abandonou seu trabalho,  esteve sempre comprometido com a formação
dos estudantes.

Apesar de sua ida, ficam os ensinamentos, os exemplos de atitudes,
os momentos de alegria, e a eterna gratidão por tudo isso.
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