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Uma vida
de amor à

Às vésperas de completar 90 anos, 
Maria Olívia Kern coleciona histórias de 
quem se dedicou 40 anos ao magistério

Junto dos filhos Irineu, Sérgio e Liane, Maria Olívia visita a escola São Sebastião

DIA DO PROFESSOR
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Dona Maria Olívia Kern 
é daquelas Professoras 
que se faz necessário 

colocar um “P” maiúsculo ao 
fazer referência. Estudou um 
bocado para lecionar, cativou 
alunos em vários educandá-
rios, percorreu quilômetros a 
pé para chegar a seu destino. E 
ela foi longe. Ensinou centenas 
de vera-cruzenses, criou quatro 
filhos, é atuante na comunida-
de. Ela e os sete irmãos, frutos 
da união de Aninha e Pedro 
Schaefer Filho, nasceram em 
Alto Dona Josefa, em casa, 
como era comum naquela 
época, em 1929. Neste dia 
20 de outubro, Maria Olívia 
completa 90 anos. A festa, ela 
faz questão de fazer só ao com-
pletar os 100 anos. 

Junto dos filhos Irineu, 
Sérgio e Liane Kern, em me-
mória da filha Rejani, e com 
os demais familiares, Maria 
Olívia celebra a vida, especial-
mente as tantas lembranças de 
uma trajetória dedicada à sua 
paixão: a educação. No Dia do 
Professor, 15 de outubro, a de-
dicação de tantas Marias serve 
de inspiração e homenagem. 
Essa, em especial, passou 40 
anos em sala de aula, tantos 
e incontáveis foram os alunos 
alfabetizados por ela.

Quando criança, Maria Olí-
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via estudou no educandário 
que ficava junto da igreja Ima-
culada Conceição. Também foi 
dedicar-se aos estudos em Ar-
roio do Meio, e o ginásio, junto 
da Escola Mesquita. Ainda foi 
para a Escola Murilo Braga, em 
Santa Cruz, e complementou 
em Júlio de Castilhos.

PAIXÃO POR ENSINAR
As experiências como pro-

fessora começaram em Porto 
Alegre, quando ainda só tinha 
o primário, mas dona Maria 
Olívia se dedicou por décadas 
a ensinar turmas multisseria-
das em regiões rurais de Vera 
Cruz. Podiam faltar recursos 
pedagógicos ou didáticos, mas 
essa condição desafiava a pro-
fessora a ser ainda mais criativa 
no seu papel de ensinar. E ela 
fazia com êxito. Passou por 
Linha Floresta, Ponte Andréas, 
onde dona Maria Olívia foi 
acolhida como filha na casa de 
Reinaldo Schmitt e, em 1956, 
casou-se com Donaldo Kern;  
ainda lecionou na Escola Cône-
go José Maria Kroetz. As raízes 
como professora se firmaram 
em Ponte Andréas, localidade 
que adotou. Afinal, das quatro 
décadas dedicadas a ensinar, 
34 anos foram na São Sebastião. 

ELA CONCILIAVA TUDO
O ginásio foi cursado após 

vários anos de magistério. De 

manhã, Maria Olívia lecionava, 
de tarde ia para a lavoura, pois 
era preciso cultivar alimento. 
Ia a pé de Ponte Andréas até o 
Mesquita, retornando da mes-
ma forma, à noite, já com seus 
quatro filhos nascidos. 

Junto do marido, de reco-
nhecido talento na gaita, Maria 
Olívia incentivou os filhos e 
seus alunos, nas artes, como o 
teatro, a música e a dança. “Era 
um alegria imensa quando a 
Prefeitura cedia o caminhão 
para sairmos por aí fazendo 
apresentações”, relembra Lia-
ne. Com os trocados que arre-
cadavam nestas performances, 
a escola comprou um filtro e 
um fogão a gás, importantes 
conquistas na época.

VIDA EM COMUNIDADE
Foi em 1969 que ela finalizou 

os estudos, pouco antes do ma-
rido falecer, aos 42 anos. “Com 
todos os afazeres, não faltava 
alimento na nossa mesa e nem 
na nossa alma”, resumiu Sér-
gio. A professora, agricultora, 
mãe, dona de casa, mais uma 
vez teve que se desdobrar. E 
nem por isso deixou os filhos 
de lado, a religiosidade e a de-
dicação à Comunidade Cató-
lica, como as pastorais sociais, 
à catequese das crianças e, até 
hoje, o envolvimento com os 
Grupos de Mulheres Rurais.

Os quatro filhos de Maria Olívia Kern, Irineu, 
Sérgio, Rejani (IM) e Liane foram seus alunos. Eles 
cultivam a lembrança da professora que mantinha 
disciplina em sala de aula, afinal, concentrava várias 
turmas na mesma sala. “O aluno que passava por ela 
tinha que aprender”, recorda Sérgio.

Jamais iria passar quem não aprendia a ler e a es-
crever, completa Liane. Eles também não esquecem 
da generosidade da mãe em dar aulas particulares, 
de graça, para reforçar o aprendizado daqueles que 
demonstravam dificuldade.

A PRIMEIRA PROFESSORA
Maria Olívia deixou marcas e até hoje, onde a en-

xerga, o prefeito Guido Hoff faz questão de saudá-la 
com profundo carinho e reconhecimento. Sua primeira 
professora, lá em Linha Floresta. “Devo tudo do início 
da minha formação a ela. Da educação, da religião. E ai 
de quem não sabia a tabuada de cor”, relembra Hoff, 
que procurava ser sempre prestativo quando a profes-
sora precisava de algo. E isso ela relembra muito bem. 
“Se eu precisava de um caderno em Ferraz, o Guido 
montava num tordilho e saía depressa para buscar”, 
diverte-se ela, prestes a completar 90 anos. O Prefeito 
de Vera Cruz recorda do domínio que Maria Olívia 
sempre teve em sala de aula, com doçura, mas serie-
dade e disciplina. “Só não aprendeu quem não quis. 
É a minha professora e terei eterno reconhecimento a 
ela”, sublinha, grato.
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