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RESUMO 

A presente dissertação teve como objetivos contextualizar e analisar as perspectivas da educação 

salesiana a partir do documento das Linhas Orientadoras da Missão Educativa do Instituto das Filhas 

de Maria Auxiliadora, tendo em vista aprofundar o contexto histórico e sociocultural da fundação do 

Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e do desenvolvimento da missão educativa salesiana, com a 

finalidade de atuar no campo da educação, indicar os fundamentos interdisciplinares que 

compreendem os fundamentos teóricos para a prática educativa em relação aos aspectos sociológicos, 

antropológicos, teológicos e pedagógicos, além de algumas experiências práticas da educação 

salesiana. A pesquisa considera a contextualização da sua prática educativa a partir de diversas 

contribuições teóricas realizadas em torno da história do Instituto e dos conhecimentos 

interdisciplinares que integram seus propósitos e seus projetos educativos. Com a perspectiva de 

analisar as orientações e conteúdos do documento é utilizada a técnica da análise documental que 

permite interpretar o seu significado, analisar e indicar algumas perspectivas de educação salesiana 

presentes no documento e que envolvem os seus princípios, propósitos e as suas ações em relação à 

educação. Por meio da observação participante alguns aspectos práticos das perspectivas da educação 

salesiana foram demonstrados. Portanto, a investigação permite o mapeamento das perspectivas 

fundamentais da educação salesiana a partir das Linhas Orientadoras e a possibilidade de aprofundar a 

significatividade das perspectivas de referência para a prática educativa conforme são indicadas no 

documento: as dimensões cultural, evangelizadora, social e comunicativa da educação, que são os 

elementos e princípios fundamentais do Sistema Educativo Salesiano. A concepção de educação 

salesiana que se constrói a partir de uma visão interdisciplinar, complexa e dimensional, com uma 

perspectiva de uma estratégia projetual. Os seus princípios integram alguns valores que são 

considerados como fundamentais para a realização de uma educação integral: a comunidade educativa, 

o trabalho educativo realizado em equipe, a espiritualidade juvenil, a preventividade e a pedagogia do 

ambiente. Sobretudo, os núcleos centrais indicados pelo documento orientam as comunidades para a 

realização de um pensamento projetual, considerando as diversas dimensões da educação, com uma 

especial abertura para uma contínua projeção das suas intenções e da sua prática educativa. Enfim, 

encontramos algumas contribuições para a educação a partir do pensamento pedagógico e prático da 

educação salesiana, especialmente em relação à proposta de pensar a educação de forma complexa e 

multidimensional. 

 

Palavras-chave: Educação. Salesianidade. Sistema Educativo Salesiano. Projeto Educativo.  
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ABSTRACT 

This work aimed to contextualize and analyze the prospects of Salesian education from the 

document Lines Guiding the educational mission of the Institute of the FMA in order to 

deepen the historical and socio-cultural context of the foundation of the Institute of the FMA 

and development of the Salesian educational mission, in order to act in the field of education, 

indicate the interdisciplinary fundamentals, including the theoretical foundations for the 

educational practice with the sociological aspects, anthropological, theological and 

educational, as well as some practical experiences of education Salesian. The research 

considers the context of its educational practices from various theoretical contributions made 

about the history of the Institute and interdisciplinary skills that integrate its purpose and its 

educational projects. With a view to considering the document guidelines and content is used 

documentary analysis technique to interpret its meaning, analyze and indicate some prospects 

for Salesian education present in the document and involving its principles, aims and their 

actions regarding the education. Through participant observation some practical aspects of the 

prospects of Salesian education were demonstrated. Therefore, the research allows the 

mapping of key prospects salesina education from the Guidelines and the possibility of 

deepening the significance of the reference outlook for the educational practice as are 

indicated in the document: the cultural, evangelising, social and communicative dimensions of 

education which are the key elements and principles of the Education System Salesian. The 

design of Salesian education that is built upon an interdisciplinary, complex and dimensional 

vision, with a perspective of a projectual strategy. Its principles are part of some values that 

are considered fundamental for the realization of a comprehensive education: the educational 

community, the educational work in teams, youth spirituality, preventividade and 

environmental pedagogy. Above all, the central points indicated by the document guide 

communities to the realization of a projectual thought, considering the various dimensions of 

education, with a special opening for continuous projection of their intentions and their 

educational practice. Finally, we find some contributions to education from the pedagogical 

and practical thinking of Salesian education, especially in relation to the proposal of thinking 

about education complex and multidimensional way. 

 

Keywords: Education. Salesian. Educational Salesian System. Educational Project.  
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1 INTRODUÇÃO 

O cristianismo em diversas épocas históricas realizou ações sociais, que foram 

significativas e aconteceram especialmente por ocasião da revolução industrial como resposta 

às consequências do desenvolvimento acelerado do capitalismo, o qual dava origem a novas 

formas de pobreza e exclusão social. Um dos campos em que a ação social do cristianismo se 

tornou amplo foi no âmbito da educação.   

Tais experiências de práticas educativas realizaram-se a partir de alguns valores 

humanos e religiosos considerados pelo cristianismo e que sempre tiveram como perspectiva 

contribuir para a melhoria da formação cultural e humana do ser humano nos diversos 

contextos e épocas. As experiências e propostas formativas realizadas pelo cristianismo foram 

registradas, refletidas e elaboradas historicamente por diversas instituições educativas, as 

quais foram fundadas para atender às necessidades educativas. É a partir deste contexto que 

encontramos os registros, relatos e aprofundamentos teóricos da pedagogia salesiana.  

O desenvolvimento da experiência da pedagogia salesiana foi uma proposta que 

nasceu da prática e da experiência realizada pelo educador e sacerdote São João Bosco, na 

Itália, no século XVIII.   

Assumi o compromisso religioso na instituição fundada por São João Bosco para a 

educação e dedico-me inteiramente à educação e à experiência da prática educativa salesiana. 

Com a oportunidade de conhecer esta pedagogia, pude encontrar uma riqueza de ideais e 

princípios que permeiam as prospectivas educativas da pedagogia e filosofia educativa 

salesiana. Assim, observei diversas possibilidades sobre a continuidade de novos 

aprofundamentos e que estes elementos podem contribuir para o desenvolvimento da gestão 

educativa, bem como para a construção de novos referenciais para a educação.   

Com os aprofundamentos teóricos que realizei sobre a prospectiva educativa salesiana 

na Pontifícia Facoltá di Scienze delle Educazione Auxilum, em Roma, no curso de 

Qualificação em Espiritualidade, do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA), foi 

possível aprofundar o contexto histórico do surgimento e do desenvolvimento da pedagógica 

salesiana e realizar um confronto interdisciplinar a partir dos enfoques teológicos e 

pedagógicos que possibilitaram a construção de uma visão ampla das dimensões que 

envolviam a prática educativa salesiana.   

Ao dar continuidade aos meus estudos na pós-graduação, com a realização do 

Mestrado em Gestão Educativa, na Universidad Politecnica Salesiana de Quito, no Equador, 

experienciei o confronto maior entre as Ciências da Educação e o Sistema Educativo 
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Salesiano. A partir desta reflexão, os horizontes teóricos se ampliaram e constatei, mais uma 

vez, as possiblidades de novas pesquisas sobre as possíveis contribuições da pedagogia 

salesiana para a educação e a gestão educacional. Igualmente, constatei o desafio de construir 

uma perspectiva para a gestão educativa, considerando a necessidade de formação de uma 

identidade institucional a partir do desenvolvimento de princípios e valores.  

A realidade da sociedade em uma época de mudanças nos seus modelos e paradigmas 

traz como consequência a falta de referenciais, valores e princípios. Este contexto da 

sociedade, muitas vezes, leva as instituições, especialmente as instituições educativas, à 

fragmentação ou a perder de vista os elementos que fazem parte da sua identidade de valores. 

Neste sentido, torna-se relevante a proposta de analisar e aprofundar continuamente os valores 

que contribuem para a formação da identidade das instituições educativas, assim como a 

realização de análises sobre os princípios que podem orientar a sua prática de gestão.  

Na realização da dissertação do mestrado desejava dar continuidade ao 

aprofundamento e a pesquisa em relação à educação salesiana, tendo em vista, não somente 

um maior aprofundamento do conhecimento teórico, mas a construção da possibilidade de 

encontrar elementos que possam contribuir para a realização da prática educativa.  

 Com uma longa história de desenvolvimento de ações educativas, as instituições 

educativas salesianas preocuparam-se em conservar os dados históricos e neles buscar 

elementos que pudessem favorecer uma reinterpretação dos seus princípios pedagógicos e 

educativos a partir do próprio contexto local. Assim, procurei algum documento que pudesse 

servir como espaço para a coleta de dados e referenciais para a investigação e a busca de 

valores do pensamento educacional salesiano. Logo, identifiquei a possibilidade de 

aprofundar o documento das linhas que englobam os núcleos centrais da pedagogia salesiana, 

tendo em vista construir um confronto a partir da proposta educativa salesiana e as novas 

teorias da educação. 

As novas teorias da educação, na atualidade, valorizam uma perspectiva da 

complexidade e procuram compreender o conhecimento, considerando o todo e as múltiplas 

facetas da sua realidade, além de considerar a interdisciplinaridade como um enfoque 

importante e capaz de contribuir para a construção de uma visão sobre a totalidade dos 

conhecimentos e do desenvolvimento de ações educativas.     

Através dos tempos, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora aprofunda os 

princípios do seu sistema educativo, permitindo, deste modo, que novas abordagens e análises 

teóricas possam ser realizadas, o que, na verdade, revela o dinamismo de uma experiência 

educativa significativa que se atualiza na história.  
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As FMA elaboraram, ao longo de sua história, alguns documentos sobre a missão 

educativa. Após um longo período de vinte anos, desde a publicação do “Projeto de Pastoral 

Unitária”, em 1985, o Instituto pensou em desenvolver um novo documento motivado pelos 

novos cenários da globalização e do desenvolvimento tecnológico, os quais exigem a 

necessidade de se reafirmar a opção pela educação evangelizadora e de responder às 

necessidades da realidade juvenil como tarefa carismática para estar com os jovens por meio 

de uma presença preventiva. 

Os Capítulos Gerais XIX e XX realizados em 1990 e 1996, respectivamente, 

expressavam essencialmente a urgência da educação, o apelo para a missão e o 

comprometimento em responder às necessidades educativas nos diversos contextos. Surgiu, a 

partir daí, a vontade de renovar o compromisso com a força do Sistema Preventivo na 

educação para a justiça e a paz, nas escolhas corajosas pela vida e por uma cultura da 

solidariedade, na valorização da interculturalidade. 

Na 25ª Reunião Geral do Instituto, realizada em 2002, ao serem consideradas as 

múltiplas situações de pobreza, sobretudo no contexto juvenil, constatou-se que a realidade da 

globalização não apenas mudou o modelo econômico, mas também o social e o político, 

universalizando os modelos culturais, religiosos e planetários. Esta Reunião Geral defrontou-

se com a necessidade de voltar a se apropriar da força inerente do Sistema Educativo 

Salesiano. A disposição concreta de renovação no interior da comunidade educativa e o 

anseio de retorno ao dinamismo dos seus princípios foram deliberados pela Assembleia 

Capitular.  

A complexidade da realidade sociocultural atual provoca nas instituições educativas 

incertezas e conflitos a respeito das propostas educativas que deverão ser realizadas. A 

distância entre as expectativas expressas nas orientações da Instituição, a prática educativa e a 

situação real dos destinatários apresentam divergências, evidenciando que o ideal teórico 

permanece fragilizado na sua ação.  

A complexa cultura juvenil provoca dificuldades para as comunidades educativas em 

compreender e traçar as metas de um projeto educativo orgânico, significativo e que responda 

às necessidades dos educandos. Como atores sociais das comunidades educativas, os 

educadores, muitas vezes, possuem um conhecimento superficial do ideal educativo salesiano 

e, consequentemente, uma débil identidade institucional.  

Diante do problema enunciado, surgem as seguintes questões: Como se desenvolveu o 

contexto histórico da ação educativa do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora? Que 

sentido possui e para onde orientam as Linhas da Missão Educativa das Filhas de Maria 
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Auxiliadora? Que fundamentos teóricos do Sistema Educativo Salesiano norteiam as Linhas 

Orientadoras da Missão Educativa das Filhas de Maria Auxiliadora? Que perspectivas são 

traçadas pela educação salesiana a partir da análise do documento das Linhas Orientadoras?  

O documento das Linhas Orientadoras da Missão Educativa das Filhas de Maria 

Auxiliadora será analisado com ênfase em uma nova interpretação do Sistema Educativo 

Salesiano, contextualizado em um mundo de transformações e mudanças. Com a análise dos 

fundamentos e princípios traçados pelas Linhas Orientadoras da Missão Educativa do 

Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, procura-se demonstrar algumas perspectivas que 

envolvem a proposta educativa salesiana.  

O objetivo geral é contextualizar os fundamentos teóricos do Sistema Educativo 

Salesiano e da sua proposta educativa a partir das Linhas Orientadoras da Missão Educativa 

das Filhas de Maria Auxiliadora, para analisar a fundamentação teórica das perspectivas da 

educação salesiana e indicar algumas experiências que são significativas em relação às suas 

práticas e que poderão contribuir como resposta autêntica às necessidades educativas dos 

destinatários e para o desenvolvimento de propostas educativas significativas.   

Os objetivos específicos são: contextualizar os fundamentos teóricos da proposta 

educativa salesiana e as Linhas Orientadoras da Missão Educativa das Filhas de Maria 

Auxiliadora; interpretar o sentido e os fundamentos teóricos do Sistema Educativo Salesiano a 

partir do documento das Linhas Orientadoras da Missão Educativa das Filhas de Maria 

Auxiliadora; verificar as perspectivas da educação a partir do documento das linhas 

orientadoras; demonstrar algumas perspectivas da educação salesiana a partir do documento 

das Linhas Orientadoras para a educação.  

Diante do contexto histórico marcado por mudanças e transformações na sociedade, as 

instituições educativas sentem a necessidade de buscar referenciais significativos que possam 

iluminar o seu sistema educativo. 

Alguns pedagogos e teóricos da instituição salesiana têm procurado estabelecer uma 

relação entre as experiências práticas do Sistema Educativo Salesiano e as transformações 

socioculturais da atualidade. Os autores percebem uma abertura para uma nova compreensão 

e interpretação do Sistema Educativo Salesiano nos diversos contextos 

A educação salesiana possui uma riqueza profunda de reflexões baseadas numa 

história de compromisso com a ação educativa e apresenta, ainda hoje, um vasto campo para a 

investigação e descobertas de novas perspectivas para orientar a realização de uma prática 

educativa, segundo os princípios salesianos. Os elementos nascidos da experiência educativa 

de São João Bosco e Maria Domingas Mazzarello, no século XIX, podem trazer-nos uma 
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fonte inesgotável de valores que possibilitam uma inovação da missão educativa salesiana, 

bem como indicar para os âmbitos educativos da sociedade elementos pertinentes para a 

reflexão e ação educacional.  

A solicitação do Instituto para um maior crescimento dessa experiência educativa 

conduz-nos, mais uma vez, a uma nova compreensão do Sistema Educativo Salesiano, 

adequando-o às novas urgências da realidade juvenil que necessita de ambientes e projetos 

educativos unificados frente às exigências do contexto cultural e perspectivas pedagógicas 

significativas que atendam às necessidades educativas.  

A intenção é possibilitar às instituições educativas a realização de uma identidade de 

valores que responda aos apelos do contexto juvenil e que articule e anime a educação e o 

ambiente educativo de uma forma unificada, levando em consideração os elementos que 

favorecem a construção de uma comunidade educativa e o seu projeto, configurado a partir de 

algumas perspectivas plenamente salesianas da experiência de São João Bosco e de Santa 

Maria Domingas Mazzarello. 

O documento das Linhas Orientadoras da Missão Educativa é um instrumento 

importante que possui como objetivo indicar algumas perspectivas para as Ciências da 

Educação a partir das intenções e princípios da educação salesiana. Desta forma, é necessário 

demonstrar e aprofundar as perspectivas da educação salesiana e algumas categorias da sua 

experiência prática, considerando o contexto sociocultural e a interdisciplinaridade que 

envolvem os processos educativos.  

A metodologia parte de uma leitura do contexto e do desenvolvimento de uma 

hermenêutica circular, a qual possibilita analisar o todo da realidade e interpretar o sentido da 

proposta educativa salesiana, destacando os aspectos da contextualização do documento das 

Linhas que orientam e a ação educativa do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora em 

relação aos elementos teóricos do Sistema Educativo Salesiano presentes no documento, de 

acordo com uma ótica histórica, teológica, sociológica e pedagógica; de uma avaliação crítica 

que procura compreender e operacionalizar as linhas fundamentais que orientam a construção 

da prática educativa salesiana e de uma nova interpretação do Sistema Preventivo em relação 

aos novos contextos socioculturais da atualidade.  

A contextualização do sentido e da significação dos elementos do Sistema Educativo 

Salesiano considera as realidades e as necessidades socioculturais dos jovens, a partir de uma 

pesquisa exploratória e da análise documental das Linhas Orientadoras da Missão Educativa 

das Filhas de Maria Auxiliadora, tendo como meta observar na prática educativa se o mesmo 

oferece uma resposta significativa às necessidades dos jovens.  
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De acordo com a hermenêutica circular, algumas perspectivas são individualizadas 

para que se possa encontrar e analisar os pontos significativos das perspectivas teóricas e 

práticas da educação salesiana. Entre os elementos, destacam-se, especialmente, o ambiente e 

a comunidade educativa como vias metodológicas para a constituição e a realização do 

projeto educativo salesiano e, como técnicas, são utilizadas: a Técnica documental, a Técnica 

da Observação Participante e a Pesquisa Bibliográfica. 

A  T é c n i c a  D o c u m e n t a l  consiste na seleção e recopilação de informações por 

meio de leitura crítica do documento das Linhas Orientadoras da Missão Educativa das Filhas 

de Maria Auxiliadora, sob dois aspectos: 

a) crítica externa através da qual se verifica a sua real importância, as origens dos 

dados, o valor do texto e a autenticidade em relação às circunstâncias da 

composição; e     

b) crítica interna por meio da qual se verifica a credibilidade e a significação, tomando 

como base a época, o lugar e a autoria; crítica da interpretação em que se averigua o 

sentido do que se quis exprimir realizando uma hermenêutica; crítica do valor 

interno que aprecia a obra e forma um juízo sobre o documento; crítica da autoria 

que analisa se a forma e a linguagem foram aplicadas adequadamente à época em 

que foi escrito o documento. 

A T é c n i c a  d a  O b s e r v a ç ã o  P a r t i c i p a n t e  permite e favorece a 

possibilidade de narrar algumas experiências ou vivências realizadas no processo do problema 

de pesquisa em questão. A partir deste recurso, são indicados, ao longo das análises sobre o 

documento das Linhas Orientadoras, os relatos de algumas experiências práticas em relação às 

propostas de educação e dos projetos educativos realizados. 

O texto estrutural é examinado a partir da disposição orgânica dos elementos que 

constituem o seu conjunto, através de uma leitura contextualizada que procura o significado 

do mesmo. O significado preciso do texto é interpretado e analisado de acordo com as suas 

fontes e, posteriormente, relacionado com o contexto cultural e social, acolhendo os influxos.  

Após a coleta de dados do documento, os conteúdos são transcritos em fichas com as 

seguintes anotações: comentários, informações gerais, glosas, resumos e citações. O material 

é organizado segundo critérios de análise de conteúdo, de acordo com algumas técnicas, tais 

como: o fichamento e o levantamento qualitativo dos termos e a recorrência de assuntos nos 

quais sejam reconhecidos os eixos teóricos.   

A P e s q u i s a  B i b l i o g r á f i c a  é a seleção de material publicado especialmente em 

livros e revistas a respeito dos temas que são abordados na investigação.  
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A primeira parte da pesquisa desenvolve a identidade e a prática educativa do Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora, considerando-se a contextualização sociocultural, o 

surgimento e a idealização do Instituto pelos fundadores São João Bosco e de Santa Maria 

Domingas Mazzarello e do contexto sociocultural no qual se desenvolve o processo educativo 

das Filhas de Maria Auxiliadora (salesianas).  

Na segunda parte é realizada a análise de alguns fundamentos teóricos que explicitam 

uma visão interdisciplinar da missão educativa salesiana e são indicados alguns elementos que 

compõem os fundamentos teóricos do Sistema Educativo Salesiano. 

Na terceira parte são analisadas algumas perspectivas teóricas e práticas da educação 

salesiana a partir do aprofundamento das Linhas Orientadoras que envolvem o documento. 

Algumas categorias integram as perspectivas da educação salesiana como: perspectivas 

pedagógicas, a concepção de pessoa, a concepção de educação, o estilo do Sistema Educativo 

Salesiano, a espiritualidade das Filhas de Maria Auxiliadora e a Espiritualidade Juvenil 

Salesiana. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO SISTEMA 

EDUCATIVO SALESIANO  

I d e n t i d a d e  e  M i s s ã o  d o  I n s t i t u t o  d a s  F i l h a s  d e  M a r i a  

A u x i l i a d o r a  –  Para se conhecer a identidade e a proposta educativa do Instituo FMA, 

bem como a sua razão de ser e existir, é necessário realizar uma contextualização 

sociocultural e histórica na qual nasceu o Instituto, o tempo e os espaços em que viveram os 

fundadores São João Bosco e a cofundadora Santa Maria Domingas Mazzarello, e aqueles que 

amadureceram a ideia da proposta educativa salesiana. Por isto, é importante descrever o 

contexto sociocultural do século XIX, na Itália, e identificar como o Instituto assumiu e 

interpretou o seu propósito educativo, para, em seguida, analisar o contexto sociocultural no 

qual se desenvolve o processo educativo das FMA e apontar algumas referências que 

explicitam o significado do propósito educativo a partir de uma perspectiva interdisciplinar.  

2.1 O CONTEXTO SOCIOCULTURAL EM QUE NASCE O INSTITUTO DAS FILHAS 

DE MARIA AUXILIADORA 

No período de 1814 a 1848 ocorre a “Restauração”, isto é, retorno das monarquias 

absolutistas na Europa. Com as diversas guerras causadas pelas revoluções que ocorrem no 

século XVIII foi realizado na Europa o Congresso de Viena, buscando uma restauração, ou 

seja, um retorno ao sistema das dinastias, que vigoravam antes da Revolução Francesa e 

propondo uma era de paz, firmando a Santa Aliança que unia os monarcas europeus com o 

objetivo de impedir as conquistas revolucionárias. Não conseguiram os seus objetivos por 

muito tempo, pois com o desenvolvimento da Revolução Industrial houve um fortalecimento 

das ideias liberais com algumas correntes de oposição, dando início ao movimento da 

unificação italiana, na qual a Igreja está implicada pela rede de privilégios e pela existência do 

Estado Pontifício (DICASTERIO..., 1986, p.12-13). 

A Itália dividida em diversas entidades políticas ou reinos aspira à unidade política 

nacional, impulsionada por forças liberais e democráticas, em contraste com o 

conservadorismo político, por regionalismos, pela condição do Estado Pontifício. O Piemonte 

teve grandes transformações no campo político constituído, principalmente, pela unificação 

nacional e o fim do poder temporal dos Papas. Os estados, que estavam divididos, formaram 

um único organismo político. Predomina o clima de “Restauração”. Surgem os ideais liberais 

e movimentos e sociedades, muitas vezes secretos, são difundidos e encaminhados a 

promover mudanças radicais no campo político e social e de inspiração “democrática” – a 
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Carbonería, Federados, Liga Estudantil, a “Jovem Itália” e a “jovem Europa”, de G. Mazzini.  

Como elementos de transformações no campo socioeconômico, a Itália apresenta no 

período um mapa econômico e social muito heterogêneo. O país possui uma estrutura agrícola 

e artesanal, que continuará até a primeira industrialização. São grandes as diferenças entre as 

regiões e, sobretudo, entre Norte e Sul. Grande pobreza no campo, nas montanhas e nas 

cidades (DICASTERIO..., 1986, p. 16-19). 

O crescimento da população provocou graves efeitos sociopolíticos, a carestia na 

montanha e no campo; aumento das fábricas nas cidades; aumento da burocracia e do 

desemprego. A economia capitalista vivenciou transformações tecnológicas aceleradas. 

Ampliação do mercado internacional e estruturação de uma economia de poder. Os 

agricultores e moradores da zona rural se transferem para a cidade de Turim em busca de 

trabalho. Este contexto gera uma grande crise econômica e social na cidade de Turim, 

favorecendo uma realidade de pobreza e abandono, especialmente dos jovens 

(DICASTÉRIO..., 1998, p. 102-104).      

Aparecem os fenômenos históricos que transformaram a Europa e o mundo. Entre os 

mais importantes, as rápidas mudanças sociais e culturais; a revolução industrial; as 

inspirações de unidade nacional, que brotaram com força na Itália e na Alemanha; a expansão 

colonial da Europa e o desenvolvimento do imperialismo econômico, político e cultural. 

Como consequência ocorreu um progressivo e diversificado passo do modelo secular de 

sociedade para uma sociedade burguesa baseada na divisão de classes sociais.  Nascimento de 

um proletariado industrial que foi tomando consciência das injustiças existentes e, ao mesmo 

tempo, do próprio peso, graças às forças que emergem do socialismo (DICASTERIO..., 1986, 

p. 12-23). 

Na vida religiosa é clara a passagem de um primeiro período de acentuada aliança 

entre “trono e altar” a uma crescente separação, imposta, em parte, por medidas políticas 

provocadas pela incapacidade dos homens da época para respeitar as distinções entre a esfera 

do político e do religioso. A Igreja Católica apresenta sinais evidentes de retomada, de 

aprofundamento e reforço das próprias estruturas e da própria ação evangelizadora e pastoral. 

Aparece também o fenômeno do século XIX, da proliferação de congregações1 religiosas 

masculinas e femininas com finalidades caritativas, assistenciais, educativas e missionárias. 

Em Genova, como em Turim, e em outras metrópoles, “rigorista” ou “Jansenista” se integra 

                                                           

1 Congregação ou Instituto Religioso são grupos, tanto de homens, como de mulheres, que formaram piedosas 

associações que tinham por finalidade promover o fervor interior e o bom exemplo na vida cristã, com a 

preocupação generalizada pela atividade apostólica, o que dá origem ao nascimento de várias sociedades 

religiosas com o desejo de contribuir dentro da realidade e se lançam à ação assistencial e à educação (NA). 
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às correntes liberal inovadora, reformadora.  

O Clero adere às várias correntes liberais.  O movimento anticlericalismo apresenta 

crescimento ascendente frente a uma Igreja considerada quase um obstáculo ao 

Ressurgimento e efetivamente oposta a cada tendência modernista. A posição tradicionalista 

faz parte da aristocracia e do clero envolvido nas polêmicas políticas. Ao clero “rigorista” é 

atribuída uma qualidade “antimodernista”, intransigente, defensora do princípio da 

autoridade. Neste contexto, alguns sacerdotes contribuem com uma renovação na formação do 

clero e na realização de uma pastoral inspirada em Santo Afonso di Liguori, que se 

fundamentava nos sacramentos, na prática da piedade, na devoção e no acompanhamento 

espiritual (VRANCKEN, 2000, p. 21-23). 

Ao longo do período de 1800, o interesse pela educação das classes subalternas e pela 

formação das meninas do povo constituem-se como uma necessidade, devido ao fato de que 

cabia à mulher assumir a educação dos filhos. O desenvolvimento de ideologias leigas e as 

convicções políticas, segundo as quais o ressurgimento na Itália envolve o povo, provoca a 

Igreja a não perder o controle sobre a educação da juventude, isto é, da mulher de amanhã, e a 

reforçar a possibilidade de influir na sociedade. Com a urbanização, a menina se encontra 

vulnerável à delinquência, a imoralidade e a desilusão. Muitos agricultores emigram para a 

cidade, jovens se tornam operários, vendedores ambulantes e sofrem com o perigo da 

prostituição (VRANCKEN, 2000, p. 71-72). 

Observa-se que o tempo no qual viveu São João Bosco e Maria Domingas Mazzarello, 

foi marcado por grandes transformações em todos os sentidos da vida social, econômica e 

política. Estas transformações causaram momentos de inseguranças, incertezas e dificuldades 

para a vida do povo, especialmente no que diz respeito à parte econômica, e à estruturação de 

um novo contexto econômico que surge com a revolução industrial.   

2.2 BIOGRAFIA DE SÃO JOÃO BOSCO   

A biografia de São João Bosco nos remete à realidade concreta da vida da sociedade 

do século XIX. Apontamos alguns fatos de sua vida e os principais elementos que configuram 

sua experiência apostólica com os ideais e as ações que conduzem a sua proposta educativa.  

No ano de 1815, em Murialdo, povoado de Castelnuovo d´Asti, no dia 16 de Agosto, 

nasceu João Bosco na zona rural, chamada “Os Becchi”, na província de Turim. Ele mal 

conheceu o pai Francisco, que morreu quando João tinha dois anos de Idade. Viveu com sua 

mãe, Margarita Occhiena, uma avó paterna, Margarita Zucca, muito venerada, e o irmão, 



18 
 

Antônio, nascido do primeiro casamento de Francisco, e um irmão menor, José.  

Com a morte repentina de Francisco, Margarida permanece com os três filhos e a avó 

paterna, assumindo a responsabilidade de ganhar o sustento da família com o trabalho no 

campo. João desejava estudar, mas seu irmão Antônio opunha-se à sua ida ao colégio. Sua 

mãe Margarida procurou favorecê-lo para que pudesse estudar, porém, encontrou a oposição 

decidida de Antônio.  

Aos 13 anos, João Bosco trabalha como serviçal por 20 meses nas terras da Família 

Moglia (1928-1829). Frequenta a escola pública em Castelnuovo e depois em Chieri, onde 

passará dez anos (1831-1841): quatro na escola pública e seis no seminário maior. Neste 

período, João, ao lado da formação cultural, trabalhava para o próprio sustento. Aos 20 anos, 

iniciou sua vida como seminarista em Chieri. Seu caminho eclesiástico aconteceu em um 

clima rigoroso, com uma linha jansenista, portanto, foi iniciado muito mais na vida de 

piedade que nas ciências (BRAIDO, 2008, passim).      

 Logo após a ordenação, foi para o Convento eclesiástico2, onde encontrou um 

ambiente muito diferente do Seminário de Chieri. Esta experiência foi muito positiva para 

completar a sua formação sacerdotal.  Sob a orientação espiritual do Padre Cafasso que, 

conhecendo-o a fundo e percebendo suas potencialidades, lançou-o numa atividade pastoral e 

educativa.  

A influência de Cafasso foi profunda, depois da sua ordenação. Ele é professor de 

Teologia Moral, uma pessoa serena e sensível, sacerdote zeloso e fervoroso, imagem de um 

Deus Pai misericordioso, possui uma teologia muito mais humana, valoriza a imagem do 

Deus amor, misericórdia, a vida pastoral, a piedade. Para ele a perfeição consistia na 

fidelidade aos deveres do próprio estado. Por vinte anos João Bosco o teve como diretor 

espiritual.  

Com o incentivo de Cafasso, São João Bosco entra em contato com os problemas da 

capital de Savoia e amadurece a clara intuição de ter encontrado uma campo de ação: realizar 

um apostolado juvenil, sobretudo junto aos jovens que se encontravam em perigo e 

marginalizados. Surgem os oratórios, que não possuíam o objetivo de realizar rituais 

religiosos, mas como uma nova forma de pastoral. A finalidade principal era ajudar os jovens 

em situação de pobreza. A realidade da pobreza, sobretudo do mundo juvenil, foi dramática, 

                                                           

2.  O Convento Eclesiástico foi fundado por Brunone Lanteri e Luigi Guala. Luigi Guala deu início a um curso 

de teologia moral privado, inspirado em Santo Alfonso. No ano de 1814 tal curso foi reconhecido legalmente por 

Vittorio Emanuele I e, no ano 1817-1818, com 12 alunos, se transformou em um convento eclesiástico. No final 

de maio de 1834 entrou como aluno Dom Giuseppe Cafasso, que no outono de 1837 foi escolhido como 

repetidor (BRAIDO, Pietro. Dom Bosco prete dei Giovani nel secolo delle libertà II, LAS 2003). 
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como consequência dos fatores econômicos, culturais, estruturais e humanos, uma situação de 

verdadeira exclusão social. 

Em 1840, Dom Cocchi funda o Oratório dell´Angelo Custode. Foi o iniciador, mas 

não deu continuidade e constância no sentido de organização. No ano de 1852, a diocese 

confia a São João Bosco a missão de dar continuidade ao trabalho dos oratórios (BRAIDO, 

2004). 

A instituição chamada “Oratório” já existia na Itália na época de São Filipe Neri. 

(DICASTÉRIO..., 1998). Filipe Neri realizou um percurso existencial profundamente 

marcado pela relação com Jesus Cristo e pelo compromisso com a fé cristã. Desta experiência 

nasceu o Oratório, realidade eclesial caracterizada pela oração, escuta e diálogo, formação na 

vida cristã através da história dos Santos e da Igreja, obras de caridade a favor dos mais 

pobres (PAPA FRANCISCO, 2015). 

Em Turim, à época, mantinha-se viva a tradição espiritual de São Filipe Néri, com a 

qual São João Bosco entrou em contato no ambiente do Seminário, onde se familiarizou com 

a figura do fundador do Oratório, cuja capela era consagrada a São Filipe Néri e São 

Francisco de Sales (BRAIDO, 2004, p. 136).  

São João Bosco sentiu o impacto com a realidade urbana de Turim, ao perceber a 

realidade das graves misérias. O cenário da juventude pobre, abandonada e necessitada de 

assistência (BRAIDO, 2004, p. 173). Foi a partir do olhar para esta realidade que São João 

Bosco se inspirou para realizar um projeto educativo com a juventude. Como ele mesmo 

afirma em um dos documentos narrativos da sua experiência com os jovens nas “Memórias do 

Oratório”:  

Durante o inverno preocupei-me em consolidar o pequeno Oratório. Embora   minha 

finalidade fosse recolher somente os meninos em maior perigo, de  preferência os 

que deixavam a cadeia, todavia para ter uma base sobre a qual fundar a disciplina e a 

moralidade, convidei alguns outros de boa conduta e já instruídos. (BOSCO, 2005, 

p. 126).  

 O Oratório, segundo a descrição de São João Bosco, realizava atividades religiosas, 

catequese, cantos e sorteios (BOSCO, 2005, p. 127).  

A palavra Oratório toma-se em vários sentidos. Se se considera como reunião nos 

dias de festa, entende-se um lugar destinado a divertir os meninos com agradáveis 

brinquedos depois de terem cumprido seus deveres religiosos. [...] Também se 

destina oratórios feriais às aulas diurnas e noturnas que se dão nos mencionados 

lugares durante a semana àqueles meninos que, ou por falta de meios, ou porque 

malvestidos, não podem frequentar as escolas da cidade. Tomada, porém, num 

sentido mais extenso, a palavra Oratório indica a casa de Valdocco em Turim, 

conhecida sob o nome de São Francisco de Sales. Nessa casa podem os meninos ser 

recebidos como aprendizes e estudantes. Os aprendizes devem ter 12 anos completos 

e não ter passado dos 18, ser órfão de pai e mãe, completamente pobres e 

abandonados. (BOSCO, 1931, p. 75-76) 
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 A ideia de fundar um oratório nasceu quando São João Bosco começou a frequentar as 

prisões na cidade de Turim, onde se encontravam os jovens, e São João Bosco constata que a 

infelicidade vivida por eles devia-se à falta de formação moral e religiosa, e que nestes meios 

educativos poderiam se conservar como bons. São João Bosco, começa a catequisar nos 

cárceres e depois na sacristia da Igreja de São Francisco de Sales, em Turim. Nas reuniões 

com os jovens realizava cantos, brincadeiras, contos morais e religiosos (FERREIRA, 2008, 

p.63-64). 

Na verdade, voltar-se com predileção ao apostolado juvenil não foi em Dom  Bosco 

o efeito de uma conversão repentina ou localizável num episódio de premonição, 

uma espécie de iluminação no caminho de Damasco. Foi fruto de evolução 

consumada no arco de meses e de anos, em contato com os  fenômenos típicos de 

uma metrópole em pleno desenvolvimento, como era Turim. Passo a passo vinha a 

predominar a atração pelo cuidado dos jovens, sobretudo em dificuldade e em 

perigo, encarcerados, marginais, imigrados. (BRAIDO, 2008, p. 166)  

Os processos de desenvolvimento e organização da primeira experiência oratoriana de 

São João Bosco, em Turim, caracterizaram-se pela preocupação com o resgate urgente e 

preventivo dos jovens delinquentes, bem como pela busca destes jovens em perigo nos 

subúrbios, nas ruas e praças, onde existiam os maiores desafios humanos (PERAZA, 2006).   

São João Bosco preocupou-se com a localização de lugares adequados para reunir os 

jovens; criou grupos, um clima de família com relações estáveis para os jovens; desenvolveu 

um clima juvenil, lúdico, festivo, catequético, de oração e de divertimentos. Tudo isso era 

uma forma genial e, neste princípio, as práticas da pedagogia salesiana já se desenvolviam e 

eram atendidas as necessidades fundamentais. A organização do Oratório de São João Bosco 

foi se desenvolvendo e os objetivos foram se tornando mais amplos em relação a sua proposta 

educativa. Alguns elementos e valores foram sendo aprofundados e vivenciados com o tempo 

(PERAZA, 2006).   

As primeiras experiências do oratório acontecem em uma casa muito simples e as 

atividades foram realizadas praticamente na rua. O pátio da rua se tornou um espaço 

pedagógico. No pátio aconteciam as relações de forma espontânea e se tornou o lugar do 

encontro. O encontro, a acolhida, o diálogo, o movimento associativo, a progressiva 

capacitação dos mestres, a formação dos artesãos (PERAZA, 2006).  

As sucessivas construções formavam, não somente o espaço de atividades religiosas e 

lúdicas, mas a escola, a casa de acolhida para os meninos, as oficinas profissionalizantes, o 

espaço para a alfabetização, a capacitação artesanal, o ensino da música, a capacitação em 

oficinas, a educação escolar, o associacionismo juvenil. Finalmente as múltiplas iniciativas 

artísticas e esportivas da época, os passeios e as publicações de leituras populares de índole 
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educativa, cultural, religiosa e moral eram realizadas nestes locais (PERAZA, 2006). 

 Diante da dramática realidade de pobreza e de exclusão social do mundo juvenil, 

provocada por diversos fatores econômicos, culturais, sociais e humanos, a finalidade 

principal do Oratório era a de realizar ações preventivas que procuravam atender os jovens em 

situação de pobreza.  

O Oratório torna-se um espaço de encontro e reencontro social e pedagógico 

espontâneo, ambiente de valores sociais e eclesiais, onde era promovida a formação em todas 

as dimensões: profissional, religiosa, moral e intelectual.  Fundamentalmente, o Oratório se 

tornou um espaço de desenvolvimento dos direitos humanos para os jovens privados das 

necessidades essenciais, para os jovens trabalhadores escravos, adolescentes sem casa e sem 

pátria e que eram privados do laço familiar e afetivo.  

 No período entre 1850 e 1864, São João Bosco com essas primeiras experiências 

pastorais, amadureceu a ideia da fundação da Congregação Salesiana, ou seja, a formação de 

um instituto religioso para a educação da juventude. Começa a reunir alguns jovens de maior 

confiança e faz a proposta de formar a Sociedade de São Francisco de Sales (BRAIDO, 2008, 

passim).   

São João Bosco começou a conhecer e a amar São Francisco de Sales no Seminário de 

Chieri e no Convento Eclesiástico de Turim. É provável que São João Bosco tenha lido alguns 

escritos de São Francisco de Sales, embora não tenha conhecido tanto a obra de São Francisco 

de Sales, mas conheceu a sua figura de apóstolo cheio de zelo, que empregava o melhor 

método na sua prática sacerdotal, o inspirado pelo amor (AUBRY, 2000, p. 35).  

 São João Bosco, mesmo por sua afinidade espiritual com São Francisco de Sales, 

empenha-se no propósito que ele fez antes da ordenação sacerdotal, e que registrou em um 

caderninho que ainda se conserva e onde se lê: “A caridade e a doçura de São Francisco de 

Sales me guiarão em todas as coisas” (MEMÓRIAS BIBLIOGRÁFICAS I, p. 518; 

MEMÓRIAS DO ORATÓRIO, p. 115, Nota 51 apud CAVAGLIÁ, 2004). São João Bosco 

escolhe São Francisco de Sales não somente como patrono da sua obra, mas como um 

paradigma da sua síntese espiritual e pedagógica. Nas Memórias do Oratório, São João Bosco 

explicita os dois motivos determinantes da sua escolha: por sua extraordinária mansidão, 

porque a educação requer grande calma e mansidão e o seu zelo apostólico (CAVAGLIÁ, 

2004). 

 São João Bosco teve uma verdadeira inspiração salesiana, não somente na fundação 

histórica, mas na sua espiritualidade e no seu método educativo. As fontes narrativas e 

documentais atestam claramente esta evidência:  
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[Em 1854] Aproximando-se a festa de São Francisco de Sales, São João Bosco 

continuava a insinuar no coração de alguns de seus alunos uma vaga ideia de 

Congregação Religiosa. Convocou, portanto, uma reunião na qual falou do  grande 

bem que todos juntos poderiam fazer ao próximo em geral e aos jovens em 

particular. O clérigo Rua registrou a memória do fato em um de seus escritos, que 

ainda se conserva nos arquivos: “Na noite do dia 26 de janeiro de 1854, reunimo-nos 

no quarto de São João Bosco: ele, D. Bosco, Rocchietti, Artiglia, Cagliero e Rua e 

nos foi proposto fazer, com o auxílio do Senhor e de São Francisco de Sales, uma 

prova, um exercício prático de  caridade para com o próximo, para chegarmos 

depois a uma promessa e, mais tarde, se fosse possível e conveniente, chegarmos a 

fazer um voto ao Senhor. Nessa noite foi dado o nome de Salesianos a todos os que 

se propuseram e proporão a fazer tal exercício. (MEMÓRIAS BIBLIOGRÁFICAS, 

v. 9 apud CAVAGLIÁ, 2004) 

 O elemento fundamental da espiritualidade educativa de São João Bosco é a caridade, 

que é expressa no sentido do amor e se liga a São Francisco de Sales exatamente por este 

aspecto. Nas constituições dos salesianos existe uma significativa chamada para a 

espiritualidade de São Francisco de Sales: 

Inspirando-se no humanismo de S. Francisco de Sales, [o salesiano] acredita nos 

recursos naturais e sobrenaturais da pessoa humana, mesmo não ignorando a sua 

fraqueza. Colhe os valores do mundo e rejeita chorar sobre os tempos atuais: fica 

com tudo o que é bom, especialmente se agrada aos jovens. (CONSTITUIZIONI 

DELLA SOCIETÁ SALESIANA, Art. 17 apud CAVAGLIÁ, 2004)  

No contexto das transformações ocorridas no tempo de São João Bosco, a necessidade 

educativa é fortemente sentida em todos os níveis: políticos, culturais e religiosos. Com isso, 

leigos, grupos, associações se empenham em difundir a cultura. Não somente realizam 

projetos assistenciais, mas culturais, educativos, promocionais. Estavam convictos que a 

regeneração da sociedade passava pela educação, portanto, através da ideia da prevenção 

(BRAIDO, 2004, passim).  

Conforme indica Prellezo (2004, p. 203), a ideia da prevenção se afirmou ao longo do 

século XIX em diversos setores da cultura e da vida cotidiana, buscando uma solução para o 

vasto fenômeno do pauperismo. Esta ideia se torna significativa no campo social e no âmbito 

da prevenção.  

 Na sua experiência como educador, São João Bosco assumirá uma concepção 

pedagógica de acordo com a perspectiva preventiva da educação. A ideia da prevenção nasceu 

na Política Escolar Francesa que abordava duas fórmulas: “sistema repressivo” e “sistema 

preventivo”, que afloravam na discussão a respeito da liberdade escolar. Antes da fórmula 

“Sistema Preventivo” existiram tradições mais visíveis na idade moderna.  

Na França, o “Sistema Preventivo” era sustentado pelos leigos que tinham o 

monopólio estatal da escola, como era consagrado pelo sistema napoleônico da 

“Universidade”. Este excluía “preventivamente” toda possibilidade de “escola livre”, não 
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estatal. Era, na realidade, um sistema preventivo-opressivo. Porém, a ideia da prevenção se 

afirmou ao longo do século XIX em diversos setores da cultura e da vida cotidiana. A 

proposta preventiva se torna significativa no campo social e no âmbito da prevenção. Este 

sistema era aplicado nas escolas privadas católicas e consistia em ajudar o jovem a conhecer 

os valores (BRAIDO, 2004, p. 69- 87). 

O “Sistema Repressivo”, ao contrário, era próprio de quantos propugnavam, de vários 

modos, a liberdade de ensino sancionada pelo texto constitucional que apresentava vários 

tipos de controle. A forma como se apresentava a educação repressiva dava motivos para que 

se encontrasse uma solução para o problema com uma nova lei, que incluísse a liberdade na 

educação. Este sistema consistia em fazer com que a pessoa conhecesse a lei e era aplicado 

nas escolas públicas, realizando vários tipos de controle, conforme previa a lei constitucional. 

De certa forma, os jovens eram tratados como adultos (BRAIDO, 2004, p.70-71). 

São João Bosco assume um método que se configura como uma pedagogia da 

presença, isto é, um sistema educativo que realiza a finalidade da educação integral, por meio 

de uma complexa rede de relações entre educadores, jovens e o ambiente sociocultural. De 

fato, no opúsculo escrito em 1877, “O Sistema Preventivo na Educação da Juventude”, São 

João Bosco apresenta os dois sistemas usados na educação da juventude: preventivo e 

repressivo.  

O “Sistema Repressivo” consiste em tornar a lei conhecida aos súditos, depois vigiar 

para conhecer os transgressores e lhes infligir, quando necessário, o merecido castigo. A 

autoridade exerce um papel distante, severo e ameaçador, evitando a familiaridade. De forma 

diferente e oposta, o Sistema Preventivo coloca-se como um processo que consiste em fazer 

conhecer as prescrições e os regulamentos e depois observar os educandos como pais 

amorosos a guiar cada acontecimento, aconselhando e corrigindo (RUFFINATTO, 2003a, p. 

49-51).   

Na experiência de São João Bosco, encontramos o espírito, o pensamento, a visão de 

algumas convicções e iniciativas: a missão universal da Igreja em relação às pessoas, 

caracterizando-se a missão pela prioridade da relação com os jovens, os pobres; a necessidade 

de unir-se espiritualmente e associar-se para responder à finalidade da missão; a possibilidade 

de que o espírito salesiano seja vivido por todos os que desejam inserir-se na missão da Igreja, 

com “as prioridades” salesianas; reunir-se espiritualmente ao redor da experiência da missão, 

estilo, método e espírito (CHÁVES VILLANEUVA, 2009, p.11-12). 

Após a realização da fundação da Congregação Salesiana e a concretização de uma 

ação educativa com os meninos, São João Bosco começa a pensar na possibilidade de fundar 
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um Instituto Religioso que realizasse a sua proposta educativa também com as meninas. No 

contexto da sua época, a educação feminina e masculina era realizada separadamente. São 

João Bosco acaba se encontrando com a Santa Maria Domingas Mazzarello, que será a 

cofundadora de um Instituto religioso para a educação das meninas.  

O contexto histórico e ambiental, no qual acontece o encontro e a relação entre São 

João Bosco e Maria Domingas Mazzarello, ocorre em torno das figuras do teólogo José 

Frassinetti e de Domingos Pestarino, Sacerdote de Mornese3. Existe um papel claro na 

mediação desenvolvido pelo Sacerdote Dom Pestarino para que São João Bosco conhecesse 

Maria Domingas Mazzarello (DELEIDI, s/d., passim). O primeiro encontro histórico entre 

São João Bosco e Maria Domingas Mazzarello aconteceu no ano de 1864, em Mornese, 

durante um passeio que São João Bosco fez com os jovens do Oratório de Valdocco 4.  Maria 

Domingas Mazzarello expressa uma grande simpatia e uma intuição sobre a santidade de São 

João Bosco. (CAPETTI, 1981, passim).  

A historiografia salesiana fala do sucessivo e contínuo interesse direto e indireto de 

São João Bosco pelo grupo de jovens de Mornese: existe uma carta explícita de São João 

Bosco a Dom Pestarino para anunciar uma visita a Mornese. Pode ser que São João Bosco 

tenha tido uma breve palestra com o grupo de jovens das Filhas de Maria Imaculada. Em 

março de 1869, São João Bosco visita novamente Mornese, tem um novo encontro com as 

Filhas de Maria Imaculada e fala especificamente em oferecer-lhes um regulamento para 

fazerem vida comum (CAPETTI, 1981 apud DELEIDE, s/d., passim).  

O testemunho de Petronilla Mazzarello5 coloca em relevo os elementos fundamentais 

da espiritualidade salesiana que vão modelar o grupo das Filhas de Maria Imaculada, de 

Mornese. Não existe o testemunho de um encontro individual entre São João Bosco e Maria 

                                                           

3 Dom Pestarino era discípulo do teólogo Giuseppe Frassinetti (1804-1868) que levou avante um autêntico 

processo de renovação na linha de Santo Afonso em contraposição aos resíduos jansenistas presentes em 

Genova. Domenico Pestarino é amigo e filho espiritual do teólogo Frassinetti, empenhado com uma intensa vida 

pastoral e apostólica, formado pelo Frassinetti, possuía a mesma linha de seu pensamento em relação à promoção 

de uma espiritualidade cristocêntrica-eucarística-mariana.   

4 Em uma memória do Cardeal Giovanni Cagliero, 15 de fevereiro 1922, conservado no Arquivo Geral das 

Filhas de Maria Auxiliadora, pode-se ler que Dom Pestarino conheceu Dom Bosco em Gênova, na casa do 

teólogo Frassinetti, tendo depois encontros com ele entre 1960 a 1964. A cronistória e a biografia de Maccono 

reportam, pelo contrário, o testemunho de Dom Giuseppe Campi, sacerdote mornesino, que afirma que o 

primeiro conhecimento aconteceu em uma viagem, de trem, de Acqui a Torino, no ano de 1862. 

5 Instituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Cronistória v. I. 1974-1978, p. 204, segundo o testemunho de 

Petronilla Mazzarello conservado no Arquivo Geral das Filhas de Maria Auxiliadora. 

Fonte: DELEIDI, Anita. Il rapporto tra Don Bosco e Madre Mazzarello Nella Fondazione Dell´Istituto FMA 

(1862-1876), s/d.   
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Domingas Mazzarello, mas isto não significa que a relação com São João Bosco não seja 

determinante na vida de Mazzarello.  

Antes de encontrarem-se, São João Bosco e Maria Domingas Mazzarello já tinham 

amadurecido um ideal semelhante. Encontrando-se, acontece uma complementaridade. A 

relação tem o caráter do recíproco conhecimento e aceitação; a relação não é de dependência 

absoluta e passiva por parte de Maria Domingas Mazzarello, livremente vive a proposta de 

São João Bosco de acordo com a modalidade salesiana. É uma relação de progressiva 

colaboração, mediante a assimilação da espiritualidade salesiana. No aspecto da fundação do 

Instituto, existe um particular significado no aspecto jurídico. Fundador e cofundadora 

estabelecem uma relação paradigmática, que se revela especialmente na fundação das 

congregações salesianas (DELEIDE, s/d., p. 310-321).  

A vida de São João Bosco retrata uma experiência familiar com dificuldades, não 

somente econômicas, mas especialmente afetiva em consequência da perda do pai no início de 

sua infância. Ao longo de sua vida, soube canalizar as energias da sua existência para uma 

ação concreta, em favor do outro.  Também pode encontrar pessoas significativas, que foram 

um verdadeiro suporte em sua vida, como a própria mãe e, depois, os seus diretores 

espirituais. Estas referências foram sinais concretos que orientaram sua existência para um 

projeto de vida. 

São João Bosco foi um jovem que se empenhou e trabalhou incansavelmente para 

poder realizar seus sonhos, desejos e sua vocação. Ele soube muito bem compreender a 

realidade juvenil e dar uma resposta significativa aos seus anseios de uma vida digna, de um 

espaço para poder realizar seus projetos, se sensibilizou ao olhar a realidade juvenil, constatou 

suas dificuldades e dedicou toda a sua vida para projetar e concretizar ações que atendessem 

às necessidades da realidade destes jovens. Não perdeu de vista o centro da atenção de sua 

missão: a salvação integral do jovem.     

São João Bosco teve a capacidade de compreender e colher o que havia de melhor no 

seu tempo em relação aos referenciais teóricos e práticos para a realização de uma missão 

educativa que idealizou, isto é muito presente em suas escolhas, porém, conseguiu interpretar 

as diversas linhas de conhecimentos, orientando-as para um estilo próprio, inventou um 

movimento espiritual de acordo com o seu estilo e elaborou propostas educativas 

significativas.  

O “Sistema Preventivo Salesiano” se tornou um complexo de elementos, síntese de 

uma experiência apostólica vivida no concreto, por meio da educação e evangelização dos 

jovens.   
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2.3 BIOGRAFIA DE MARIA DOMINGAS MAZZARELLO 

No itinerário histórico de Maria Domingas Mazzarello encontram-se os elementos 

importantes que retratam a contextualização do surgimento do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora, durante o Ressurgimento na Itália. Partimos da biografia da cofundadora, pois 

ela nos remete aos referenciais mais profundos da existência do Instituto e das origens da sua 

missão educativa.           

 Maria Domingas Mazzarello nasce no ano de 1837, em Mornese, lugarejo que se 

insere em um quadro de posição de fronteira, entre a Ligúria e o Piemonte. Uma terra de 

agricultores. Maria foi a primogênita dos treze filhos de José e de Madalena Calcagno. 

Aprende a leitura com o seu próprio pai. O ambiente familiar é um espaço rural, permeado 

pela religiosidade típica da restauração: austera, devota e de amor a Deus. A vida é pobre e 

precária, mas não miserável, e as relações do povo com a comunidade eram exclusivas e 

restritas à vida da paróquia (FERNANDES, 2006, p. 108). 

Maria Domingas vive a sua infância e a adolescência nos Mazzarelli até o final de 

1848, ou início de 1849, quando a família se transfere para a Valponasca, casinha no campo, 

próxima a Mornese, para trabalhar como arrendatários. Maria empenhava-se nos trabalhos 

domésticos e do campo, mas também participava intensamente da vida paroquial 

(FERNANDES, 2006, p. 108). 

No ano de 1847, chega a Mornese o Padre Domingos Pestariono, nativo de Mornese e 

formado no Seminário de Gênova, animado por um grande ardor apostólico e uma profunda 

renovação pastoral. Maria Domingas recebe dele a formação catequética e a direção espiritual 

com uma orientação para a vida sacramental e leituras espirituais. No ano de 1855, formou-se 

em Mornese a Pia União das Filhas de Maria Imaculata (FMI), pela iniciativa da jovem 

Mornesina Angela Maccagno; o grupo foi animado por Padre Pestarino e orientado por Padre 

José Frassinetti. Tratava-se de um grupo de associação de jovens, unidos entre si pelo vínculo 

da piedade e da amizade espiritual, procurando viver os conselhos evangélicos e o bem ao 

próximo com o apostolado (FERNANDES, 2006, p. 109).      

 Os anos passados na Valponasca foram um tempo de personalização da própria fé, de 

interiorização, de unificação ao serviço na comunidade eclesial (DELEIDI; KO, 1995, p. 45). 

Maria Domingas Mazzarello viveu em seu itinerário um tempo de grande sofrimento, no qual 

novas opções orientaram sua existência. Com a chegada da epidemia do tifo, em Mornese, 

Maria Domingas Mazzarello assume a missão de ajudar a família de um tio, na qual todos 

estavam contagiados pelo mal. Com isso, também foi contagiada pela doença que a deixou em 
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uma situação de fragilidade física (CAPETTI, 1981, p. 79-78).  

Depois da doença, Maria Domingas Mazzarello sente-se frágil e impossibilitada de 

continuar a realizar o trabalho no campo. Neste momento, amadureceu em Maria Domingas a 

intuição de aprender o trabalho de costureira, com o fim de reunir as meninas para ensinar a 

costurar, afastando-as dos perigos, por meio da educação (FERNANDES, 2006, p. 31-32). 

A preocupação de São João Bosco com a Educação estende-se também às jovens, 

sentindo-se inspirado a realizar a mesma proposta educativa com as jovens, escolherá Maria 

Domingas Mazzarello para realizar o ideal educativo salesiano. Recebeu o título de 

cofundadora durante o seu processo de beatificação, conferindo-lhe sua participação ativa no 

processo de fundação da instituição religiosa feminina, o Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora (FERNANDES, 2006, p. 16-17).  

A vocação de Maria Domingas Mazzarello surge a partir da sua experiência de 

participação efetiva como seguidora do cristianismo e a partir do seu compromisso na 

realização dos valores cristãos como é a opção por uma vida dedicada a Deus e ao serviço 

daqueles que mais precisam de solidariedade. Tal opção se manifesta, de fato, nas jovens 

Filhas de Maria Imaculada como expressão e prolongamento do amor totalizante, desejoso de 

envolver a todos na mesma caridade, especialmente as jovens do lugarejo (FERNANDES, 

2006, p. 41).       

O “Sistema Preventivo” vivido em Mornese por Maria Domingas Mazzarello 

apresenta os traços originais da educação salesiana. Possui as características de uma vocação 

pedagógica amadurecida no contato com as jovens empobrecidas de Mornese. Sua arte 

educativa exprime uma relação caracterizada pelo amor delicado e forte, em grau de potenciar 

as possibilidades de cada pessoa (RUFFINATTO, 2003b, p. 66-72). 

Maria Domingas Mazzarello assume a educação preventiva com docilidade, amor e 

vigilância, favorecendo o crescimento a partir do diálogo em um clima de afeto sincero e 

profundo (RUFFINATTO, 2003b, p. 66-72). Na personalidade de Maria Domingas 

Mazzarello evoluía o germe da bondade e da maternidade espiritual, junto à sua vocação 

pedagógica e religiosa (MACCONO, 1960, p. 274-275 apud RUFFINATO, 2003b, p. 68).

 Apesar de não possuir uma formação acadêmica, Maria Domingas Mazzarello realizou 

o Sistema Educativo Salesiano com as jovens, desempenhando um papel orientador na 

formação da comunidade educativa, na preparação das jovens que deveriam ser as novas 

cooperadoras e educadoras no estilo salesiano. Das fontes escritas por Maria Domingas 

Mazzarello, temos apenas um epistolário. Destas cartas podemos colher o ideal do “cuidar” da 

pessoa, favorecendo o seu desenvolvimento em todos os sentidos. Também é notável sua 
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capacidade de liderança em relação ao acompanhamento e a uma comunicação aberta 

preocupada com o crescimento humano (RUFFINATO, 2003b, p. 1-3).    

 Os traços biográficos de Maria Domingas Mazzarello, considerados desde sua 

juventude, nos permitem perceber o forte desejo de dedicar-se a Deus na vida apostólica, não 

somente como fruto de um desejo pessoal, mas porque se sentiu chamada para realizar o 

projeto educativo. Acolheu o dom do desígnio divino e deu-lhe uma resposta livre. Na Igreja, 

os dons concedidos, o dom por excelência, sinaliza e acompanha o início de um projeto e 

habilitam os que se sentem chamados. Na raiz de cada tarefa ou missão existe este dom 

(FERNANDEZ, 2006, p. 37). 

A vida de Maria Domingas Mazzarello se desenvolve em um contexto simples, com 

uma situação econômica um pouco melhor do que a de São João Bosco, porém, é de se 

valorizar o aspecto da vida cristã cultivada intensamente na sua existência. A presença 

significativa de Padre Pestarino e José Frassinette oferece os fundamentos sólidos para a 

construção de uma personalidade permeada de valores cristãos, especialmente do amor a Deus 

e ao próximo, com profundidade e grandeza.  

A experiência religiosa de Maria Domingas Mazzarello tornou-se profunda, 

expressando as consequências da escolha de Deus e da missão educativa que desempenhará. 

O seu itinerário histórico-espiritual aponta, com intensidade, um caminho preparado pelo 

mistério de Deus para a concretização de um grande projeto para a existência do Instituto das 

Filhas de Maria Auxiliadora.  

Ao olharmos para os fatos e acontecimentos que marcaram a vida de Maria Domingas 

Mazzarello, percebemos que tudo foi desenhado para o seu perfeito encontro com São João 

Bosco. A sua preparação apostólica, bem como a experiência de caridade tecida por uma 

profunda espiritualidade, conduziu Maria Domingas Mazzarello para a formação de uma 

personalidade de educadora de acordo com os princípios cristãos, com os princípios 

educativos de São João Bosco, os quais foram assimilados e experimentados na prática da 

ação educativa. Sua experiência de educadora se tornou para o Instituto um ponto central do 

ser salesiana na realização da educação das jovens.   

2.4 FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 

A fundação do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora encontra-se muito ligada ao 

contexto da vida de Mornese, lugarejo no qual viveu Maria Domingas Mazzarello. 

Identificaremos os principais fatos e acontecimentos que conduziram às gêneses da fundação, 

apontando, especialmente, as finalidades para as quais nasceu o instituto.  
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 Primeiramente, é importante considerar quem é Maria. Para os cristãos católicos, 

Maria foi mãe de Jesus Cristo e, como mãe de Jesus Cristo, colaborou efetivamente para o 

desenvolvimento dos acontecimentos principais da fé cristã, ou seja, cooperou para a 

formação do cristianismo. Por este importante papel na história da Igreja, os cristãos católicos 

devotam à Maria uma manifestação de amor e consideram-na como grande intercessora e 

modelo de seguidora de Cristo. Jesus, antes de morrer na Cruz, entregou Maria como mãe de 

todos os homens, conforme relata o Evangelho de São João. Com a intenção de manifestar o 

grande amor para com a mãe de Jesus, os cristãos católicos deram à Maria diversos títulos, 

entre os quais se encontra o título de Maria Auxiliadora dos Cristãos.  

O desenvolvimento do culto em devoção à Maria Auxiliadora dos Cristãos é antigo e 

teve uma forte difusão depois da batalha de Lepanto (1571). Sucessivamente, o 

desenvolvimento do culto floresceu em outros momentos históricos, como depois da Vitória 

de Viena (1683), e cresceu significativamente na obra do Pio VII, que no ano de 1815 

instituiu a Festa Litúrgica de Maria, como Auxiliadora dos Cristãos.  

A difusão do culto à Maria teve um lugar especial na segunda guerra de independência 

italiana e, neste contexto, São João Bosco teve grande devoção mariana e encontra em Maria 

Auxiliadora a motivação de toda a sua linha espiritual e apostólica. Decidiu construir uma 

Igreja em Turim em honra à Maria Auxiliadora em 1862 (DELEIDI, 1998, p. 20-21). Outra 

manifestação importante de gratidão de São João Bosco à Maria Auxiliadora, por tudo o que 

havia realizado no desenvolvimento da sua obra educativa, foi na fundação de um instituto 

feminino que realizasse o mesmo que os salesianos faziam pelos meninos (DELEIDI, 1998, p. 

28-32).  

O significado do título “Maria Auxiliadora” possui a natureza e o papel de Maria na 

realização do projeto de Deus. Dentro deste projeto, Maria, como a mãe de Jesus Cristo e mãe 

dos cristãos, ajuda na educação e formação da pessoa. Ela que educa Jesus e os cristãos. A 

dimensão mariana do Instituto se refere à presença na ação educativa, integrada à sua 

perspectiva educativa (MARCHI, 1988, p. 159-161). A referência à Maria assume a dimensão 

da sua importância como mãe de Jesus Cristo e da Igreja, modelo de vida cristã.   

 A inspiração da fundação do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora desenvolve-se a 

partir de um conjunto de elementos pelo qual São João Bosco sentiu-se interpelado a 

organizar uma instituição educativa que pensasse na educação das jovens – por meio das 

pessoas da Igreja como bispos, da situação de abandono e pobreza em que se encontravam as 

meninas, pelo contato com vários institutos religiosos femininos e de sua profunda devoção 

mariana (CAVAGLIÁ, 2000-2002, p. 54).        
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 É importante compreendermos que a organização de um instituto religioso implica em 

formar uma estrutura organizacional. Todo instituto religioso possui as suas constituições que, 

de acordo com o Concílio Vaticano II6, a constituição é “[...] a lei fundamental que define os 

elementos substanciais da vida de um instituto religioso”, de sua fisionomia e espiritualidade 

(RODRIGUEZ; CASAS, 1994, p. 291-293).    

Nas constituições encontramos os valores importantes para a vivência do Instituto, a 

sua missão, espiritualidade, as regras de vida e organização da própria ordem. A aprovação 

das regras e constituições dos institutos religiosos é concedida pela Igreja, que reconhece a 

espiritualidade e o projeto de vida do Instituto.  

As instituições religiosas também dependem da presença e atuação da autoridade. Nas 

constituições são delineados os níveis de autoridade e as funções que deverão desempenhar 

nas diversas comunidades religiosas.  Cabe a eles a tarefa de construir a unidade. A função da 

autoridade na vida religiosa se expressa na procura de realizar o processo de busca da vontade 

de Deus, portanto, a pessoa envolvida atua como “mediação” mutuamente necessária. Este 

processo, pelo qual todos são responsáveis, é um processo de discernimento cristão com base 

na fé. Os responsáveis pelo governo de um instituto religioso realizam esta missão como um 

serviço. E existem três funções principais que deverão realizar: o serviço de animação e 

liderança espiritual, o serviço de união e coesão desenvolvendo o sentido de pertença e 

fraternidade, e o serviço de projetar a missão que o instituto realiza (RODRIGUEZ; CASAS, 

1994, p. 54). 

Normalmente, os institutos possuem um governo geral, composto pelo superior geral e 

os representantes das várias regiões que formam o conselho geral, depois cada região possui o 

seu superior e o seu conselho. No nível local, existe a mesma organização, com o superior e o 

seu conselho. Em todas as instâncias busca-se o diálogo e a unidade sobre a realização dos 

projetos e das ações de acordo com os princípios, valores e dos projetos do instituto. O 

conselho geral visita as comunidades e se encontra pessoalmente com cada membro, 

acompanhando de perto a vida de todos os membros e o desenvolvimento das ações e do 

projeto do instituto. A pessoa responsável de cada região também visita as comunidades e se 

encontra pessoalmente com cada membro.        

 As relações são realizadas por meio da convivência na vida comum. Os membros 

vivem juntos em uma mesma residência e buscam colocar em prática o ideal dos valores do 

                                                           

6  Os concílios são, naturalmente, um esforço comum da Igreja, ou parte da Igreja, para a sua própria preservação 

e defesa, ou guarda e clareza da fé e da doutrina. Assim, quando parte da Igreja encontra-se em necessidade, as 

autoridades eclesiásticas locais convocam um concílio. Neste caso, são convocados os bispos pertinentes ao 

território que tal concílio pretende abranger. 
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Evangelho de forma radical por meio da vida comum e fraterna, da partilha dos bens, da 

oração e da realização dos trabalhos próprios do instituto com seus objetivos.   

 Outro aspecto que nos ajuda a compreender o contexto da vida dessas instituições 

religiosas é a vocação consagrada na Igreja.  Na Igreja católica sempre existiram homens e 

mulheres que fizeram a opção pela vida religiosa. A vivência desta vocação implica na 

consagração e na opção pela vida religiosa. A consagração é a entrega livre que a pessoa faz 

da própria vida para uma relação de total dedicação a Deus e ao seu serviço. A consagração 

exige uma relação profunda com Deus e a configuração da própria vida com a vida de Jesus 

Cristo.  A pessoa se sente chamada por Deus para viver a consagração que é um dom de Deus 

(RODRIGUEZ; CASAS, 1994, p. 234-260). 

Logo, desde os princípios da Igreja, houve homens e mulheres, que pela  prática 

dos conselhos evangélicos procuraram seguir Cristo com maior liberdade e imitá-lo 

mais de perto, consagrando, cada um a seu modo, a própria vida a Deus. Muitos 

deles, movidos pelo Espírito Santo, levaram vida  solitária, ou fundaram famílias 

religiosas, que depois a Igreja de boa vontade acolheu e aprovou com a sua 

autoridade. Daqui proveio, por desígnio de Deus, uma variedade admirável de 

famílias religiosas, que muito contribui  na Igreja. (REDE..., 1965, p. 1) 

São João Bosco teve um sonho no dia 5 de junho de 1862. Neste sonho manifesta que 

também se ocupará da educação das meninas (BOSCO, 1898-1948, p. 218 apud CAVAGLIÁ, 

2000-2004, p. 54). Algumas das intervenções mais importantes que conduziram à fundação do 

Instituto foram: a audiência com Pio IX no mês de junho de 1871. Em 1863, Pestarino se 

torna salesiano e São João Bosco o deixa continuando sua ação pastoral em Mornese7. No ano 

de 1864, o papa sugere a São João Bosco de fundar uma obra feminina para a educação das 

meninas (BOSCO, 1898-1948, p. 599-600 apud CAVAGLIÁ, 2000-2002, p. 55). No ano de 

1866, São João Bosco, em um diálogo confidencial com o salesiano Dom Lemoyne, deixa 

intuir que está pensando em fundar um instituto religioso feminino. “Sim teremos as irmãs, 

mas não de imediato, um pouco mais tarde” (BOSCO, 1898-1948, p. 416-418 apud 

CAVAGLIÁ, 2000-2002, p. 57). 

Depois de conhecer Mornese, São João Bosco interessou-se pelo grupo das FMI. No 

ano de 1867, São João Bosco escreveu a Dom Pestarino para anunciar uma visita a Mornese e 

da Crônica  de  Dom  Pestarino sabe-se que São João Bosco realizou uma conferência para as  

 

                                                           

7 As fontes não entram em acordo sobre a data deste encontro, nem sobre o lugar que aconteceu. A 

documentação faz referência a Cronistória I do Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, p. 111-116, baseada 

sobre o testemunho di Don Campi. 
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Filhas de Maria Imaculada8 (CAPETTI, 1981, p. 224-225). No ano de 1969, São João Bosco 

visitou Mornese e entregou às Filhas de Maria Imaculada um horário e regulamento9 para 

aquelas que levavam uma vida comum (DELEIDI, s/d). 

Maria Domingas Mazzarello teve, nesse momento, uma visão e intuição sobre um 

novo projeto para a sua vida: “Passando um dia pela encosta de Borgoalto, julgou ver à sua 

frente um grande edifício que parecia um colégio de meninas. Parou para olhar, cheia de 

admiração e disse para si: ‘Mas o que é isto que estou vendo?. Este palácio nunca esteve aqui! 

Que será isto? E ouvi como uma voz que me dizia: ‘A ti as confio’” (CAPETTI, 1981, p. 87).  

Em outra situação, falou abertamente a sua amiga Petronilla sobre o projeto que intuía 

em seu coração: “Ouça, Petronilla, estou convencida de que o Senhor quer que nós duas nos 

ocupemos das meninas de Mornese. Veja: você não tem força para ir trabalhar no campo; eu 

depois da doença, também não posso mais. Nós duas temos um vivo desejo de salvar nossa 

alma fazendo bem às meninas” (CAPETTI, 1981, p. 88).   

Existem dois manuscritos relativos à gênesis do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora, nos quais Padre Pestarino explicita as intenções de São João Bosco em relação à 

fundação e organização da primeira comunidade. Destas memórias, redigidas em 1871-1872, 

podemos conhecer o fim específico do Instituto, os destinatários e o modelo educativo. De 

acordo com a citação do manuscrito: 

No ano de mil oitocentos e setenta e um, pela metade de Junho, o benemérito 

Sacerdote S. João Bosco expunha a Padre Domenico Pestarino de Mornese, em 

conferência privada, tida no mesmo oratório de Turim, o desejo de pensar na 

educação cristã das meninas do povo, e declarava que Mornese seria o lugar que 

conhecia como mais adaptado para tal instituto, pelo bom ar, pelo espírito religioso 

que reinava, porque sendo uma iniciativa de vários anos, a congregação de filhas 

sobre o nome de Imaculada e das novas ursolinas, poderia escolher facilmente entre 

estas aquelas que fossem mais dispostas e chamadas a fazer uma vida comum e 

retirada do mundo, porque tendo já qualquer idéia de vida mais regulada e de 

espírito de piedade, poderiam facilmente iniciar a vida do Instituto das Filhas de 

Maria Auxiliadora, que favorecesse com o espírito, com o exemplo e com a 

instrução salutar a cultivar grandes e pequenas, e promover, a exemplo dos oratórios 

que o mesmo São João Bosco instituiu na cidade de Torino e dos colégios de jovens 

que já  sobre a sua direção se encontravam em várias partes, fazer aquelas poucas 

exceções e correções indispensáveis ao próprio sexo, o bem e a instrução cristã para 

tantas meninas do povo, e depois de tal exposição pediu a Padre Pestarino o que lhe 

parecia, que dissesse claro o seu coração. Padre Pestarino sem nada hesitar 

respondeu: “Se Dom João Bosco aceita a direção e a proteção imediata e absoluta, 

eu estou em suas mãos, pronto a fazer em cada modo aquele pouco que poderei a tal 

                                                           

8 A Mornese a Pia União das Filhas de Maria Sratto S. Imaculada foi instituída em 9 de fevereiro de 1855, 

aprovada por Monsenhor Modesto Contratto, em 20 de maio de 1857. Por volta de 16 anos, estas jovens viviam 

uma intensa espiritualidade mariana e apostólica nas próprias famílias e na paróquia de Mornese. 

9 O programa – dito também “Regulamento para a Jornada” – se articula em duas partes: a primeira contém 

normas relativas à distribuição da atividade cotidiana, e a segunda contem conselhos de caráter ascético-

pedagógico (CAPETTI, 1981, p. 224-225). 



33 
 

escopo, antes algumas filhas já são unidas em vida comum em uma casa em 

Mornese”. (AGFMA 052 01-1-02 apud CAVAGLIÁ; COSTA, 1996, p.44-45) 

A Cronistória retrata a fundação do Instituto: em 5 de agosto de 1872, data da 

fundação oficial do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Nas palavras pronunciadas por 

São João Bosco encontramos a clara identidade mariana do instituto e a sua missão educativa 

(CAPETTI, 1981, p. 262-266). 

O objetivo do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora é muito clara no sentido de 

que ela é decorrência da existência da Congregação dos Salesianos. São João Bosco como o 

idealizador do projeto apenas pensa em estender às meninas o que já realizava com os 

meninos em Turim.           

 As Filhas da Imaculada realizavam em Mornese o mesmo que São João Bosco em 

Turim: uma ação apostólica a favor das meninas. A vocação para uma ação educativa já 

estava muito clara para o grupo e para Maria Domingas Mazzarello. O que realizavam era 

uma ação laical, depois, com a proposta de São João Bosco para a fundação de uma 

congregação religiosa, tornou-se, então, uma instituição de vida religiosa com a finalidade de 

realizar uma missão educativa junto às jovens.   

2.5 MISSÃO CARISMÁTICA DO INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA 

AUXILIADORA   

Para compreendermos o significado de missão carismática precisamos analisar cada 

palavra no contexto Teológico.  A Igreja sempre teve consciência de ter recebido uma missão. 

A missão de Jesus em favor do Reino de Deus Criador para que cada um vivesse em 

comunhão com Ele e formasse uma grande família no amor e se tornasse o senhor da criação. 

Jesus aparece como profeta do reino, sua missão consistia em reunir os filhos de Deus e 

estabelecer uma aliança entre Deus e o homem. Elegeu alguns seguidores que 

compartilhavam a sua vida e sua missão. Jesus conviveu com eles, associou-os dois a dois 

para anunciar e atuar nos sinais do Reino.  Em sua atuação, os destinatários preferenciais eram 

os pobres, os enfermos, os marginalizados e considerava que na universalidade do reino 

ninguém deveria ser excluído (RODRIGUEZ; CASAS, 1994, p. 683-684).   

A comunidade de Jesus se sentiu chamada a realizar a missão e enviou os seus 

missionários por todos os povos da terra para comunicar o Reino de Deus e formar novas 

comunidades. A missão fundamental trata-se de que os crentes e cada uma das comunidades 

continuem a missão de Jesus e da sua Igreja apostólica, instaurando o Reino de Deus neste 

tempo, mediante o ensinamento do Evangelho, o testemunho da vida e o serviço do amor a 
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todas as pessoas, comunidades e povos, com preferência pelos mais pobres (RODRIGUEZ; 

CASAS, 1994, p. 686). 

A origem da missão parte da eleição que Deus faz a seu povo para realizar um projeto 

de missão. A Igreja é a comunidade que Deus Pai elegeu para si, mediante a Palavra, que é 

seu Filho Jesus Cristo. O povo de Deus foi enviado para anunciar e instaurar o Reino de Deus 

Pai (RODRIGUEZ; CASAS, 1994, p. 686). 

  Jesus Cristo anunciou a boa nova do Reino aos pobres. Por isso, os cristãos como 

discípulos de Jesus também procuram anunciar a boa nova para a humanidade. A Igreja 

cumpre a missão, adotando as atitudes de Jesus. Como Ele fez-se servidor e escolheu anunciar 

o evangelho da paz, o projeto de Jesus é instaurar o Reino de Deus, e este reino valoriza 

especialmente a vida (CONFERÊNCIA..., 1994, p. 25).    

 O conteúdo fundamental da missão é a oferta da vida plena para todos. A força deste 

anúncio de vida considera na sua prática as atitudes do Mestre, demonstram ações de escuta, 

afetividade, humildade, solidariedade, reconciliação, compromisso com a justiça social e a 

capacidade de compartilhar (CONFERÊNCIA..., 1994, p. 166-167). 

De acordo com São Paulo, a palavra “dom” permite ao amor divino revelar-se na 

pessoa gratuitamente. Não são dons privados, mas público e social para o crescimento 

dinâmico e para o bem de toda a comunidade. Podem ser passageiros, ordinários e 

extraordinários, de acordo com o serviço para os quais são dados ou oferecidos. Distingue-se 

dos talentos que são simples dons naturais, ou inerentes à própria natureza do homem, os 

carismas são dons sobrenaturais concedidos pela liberdade divina. É o Espírito considerado 

como força de Deus que interage nas aptidões naturais das pessoas. São dons transmitidos 

pelo Espírito e destinados a todos os crentes e batizados, a fim de que todos possam alcançar a 

maturidade (RODRIGUEZ; CASAS, 1994, p. 90).   

É importante ressaltar que o Espírito Santo é professado pela Igreja como o que dá a 

vida e a força de Deus comunicada às pessoas. Muitos Pontífices referem-se, de modo geral, 

ao Espírito Santo ao tratar diretamente a questão da fundação dos institutos religiosos. O 

documento do Concílio Vaticano II esclarece melhor a dimensão carismática10 da vida 

consagrada como dom particular que a Igreja procura acolher e fazer florescer.  

Na época do Concílio Vaticano II, surge a expressão “carisma dos fundadores”, que 

                                                           

10 Na Igreja Católica existe a discussão a respeito da relação entre carisma e poder.  Duas correntes reforçam as 

formas de pensar diferentes: a corrente conservadora e a corrente progressista. Estes dois movimentos refletem 

maneiras diferentes de pensar a vida da Igreja e as suas relações internas e no mundo. E ainda, o termo 

carismático pode tanto ser o movimento carismático que existe na Igreja e que valoriza o Espírito Santo na 

expressão da sua fé, ou em referência à diversidade dos dons do Espírito no contexto bíblico e teológico. 
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designa, em seu significado geral, aquele dom do Espírito oferecido por Deus a alguns 

fundadores, homens ou mulheres, a fim de produzir determinadas capacidades que os tornam 

aptos para dar à luz novas comunidades de vida consagrada na Igreja. Este carisma revela-se 

como experiência do Espírito e, por isso, a Igreja defende a índole própria dos diversos 

institutos religiosos. Este dom habilita uma pessoa para iniciar uma nova fundação. Com a 

expressão “carisma do fundador” faz-se referência a um modo singular a todo fundador para 

perceber, viver e mostrar, na história, uma experiência de Jesus Cristo (RODRIGUEZ; 

CASAS, 1994, p. 94-95). 

Um instituto religioso guiado pelo fundador possui o sentido do Espírito, identidade e 

fisionomia específica, e o que faz parte do carisma originário de um Instituto é certamente a 

missão, o fim apostólico do Instituto, a espiritualidade, o estilo de vida que constrói o Espírito 

(ROCCA, 1998, p. 85-86). Instituto religioso, hoje, engloba por igual todas as sociedades 

religiosas nas quais são emitidos votos públicos, perpétuos ou temporários e vivem vida 

fraterna em comum (ROCCA, 1998, p. 22).   

Para conhecer mais profundamente a missão carismática é importante destacar que o 

próprio nome de “Filhas de Maria Auxiliadora” manifesta a identidade Mariana do Instituto. 

O seu ser e agir realiza-se por meio de uma inspiração mariana. A figura de Maria torna-se 

importante dentro da ação educativa que se realizará de acordo com uma espiritualidade 

Mariana. Ao visitar os artigos e Regulamentos das Constituições identificaremos os elementos 

relacionados com a missão educativa das Filhas de Maria Auxiliadora, como a sua identidade 

carismática. A identidade da missão educativa:  

Por um dom do Espírito Santo e com a intervenção direta de Maria, São João Bosco 

fundou o nosso Instituto como resposta de salvação às profundas aspirações das 

jovens. Transmitiu-lhe um patrimônio espiritual inspirado na caridade de Cristo 

Bom Pastor e imprimiu-lhe um forte impulso missionário. (INSTITUTO…, 1982, 

n.1) 

No plano da salvação, Maria é auxiliadora de Deus para salvar o ser humano e o 

auxiliar para que possa acolher o projeto de Deus e conseguir a salvação (CONCÍLIO..., 1979, 

n.74).  

Alguns artigos das Constituições e Regulamentos11 aprofundam a identidade do 

Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que assume na sua prática educativa uma 

                                                           

11 As constituições e os regulamentos de um instituto religioso são os documentos mais importantes por 

indicarem a identidade e os valores do Evangelho mais significativos que os membros deverão viver. Além dos 

valores e da identidade, neles está determinada a ação apostólica que a comunidade dos religiosos realiza. Nestes 

documentos também existem alguns elementos práticos de como os membros devem realizar as tarefas de 

governo e de administração dos bens do Instituto e as suas práticas religiosas.   
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“identidade Mariana”. Sendo assim, Maria que é venerada sob o título de Auxiliadora torna-se 

um modelo de mãe e educadora para todas as Filhas de Maria Auxiliadora que procuram, por 

meio da sua ação educativa inspirada na proposta do Sistema Preventivo, ser uma presença 

que reflete as atitudes de Maria como “Auxiliadoras” entre as crianças e jovens, realizando, 

especialmente, a solicitude materna de Maria no processo educativo (INSTITUTO..., 1982, p. 

33-37).  

Alguns elementos definem com clareza o que deve ser o carisma das Filhas de Maria 

Auxiliadora. O carisma das Filhas de Maria Auxiliadora atua um “projeto de educação 

integral dos jovens”, procura responder às novas situações da educação, porque as FMA têm 

uma “missão educativa”. E ainda encontramos a afirmação de que a escolha da educação é “a 

área precisa da nossa ação pastoral”. O documento da Pastoral Juvenil Unitária considera “a 

educação no significado preciso que vem das ciências da educação” e de que se trata de um 

projeto de educação integral. “Evangelizamos os jovens por meio de uma educação e 

educamos com uma finalidade evangelizadora” (INSTITUTO..., 1985, p. 4-23).  

 A realização da prática apostólica concretiza-se em um projeto educativo e pastoral. A 

nossa missão nasce da iniciativa salvífica do Pai, que nos chama a participar, na Igreja, como 

comunidade apostólica salesiana – do ministério profético, sacerdotal e real de Cristo, com o 

testemunho, o anúncio da Palavra. Supõe o dom da “predileção pelas jovens” e o ser sinal e 

mediação da caridade de Cristo, Bom Pastor, através de um projeto cristão de educação 

integral no estilo do Sistema Preventivo (INSTITUTO..., 1982, Art. 64). 

A ação educativa própria do Instituto apresentada no primeiro manuscrito das 

Constituições oferece uma diversidade de obras educativas:  

Terão cuidado especial de assumir a direção de escolas, educandários, educação 

infantil, oratórios festivos, e também abrir laboratórios para as jovens mais pobres 

da cidade e vilarejos. Onde houver necessidades de prestar, prestará, porém, a 

assistência aos pobres enfermos e outros ofícios de caridade semelhantes. Portanto, 

da mesma, receberão em suas casas jovens de condições medíocres, as quais, porém, 

não ensinarão as ciências e as artes, que não são próprias das famílias notáveis. Todo 

o empenho para elas será de formar a piedade, torná-las boas cristãs e capazes de 

ganhar, a seu tempo, o pão da vida honestamente. (COSTITUIZIONE E 

REGOLAMENTI, 1978 apud FERNANDES, 2006, p. 246) 

As obras citadas inserem-se nas atividades comuns do tempo. A escola para a infância, 

os orfanatos, os educandos, as pensões para as operárias, as escolas, os serviços em hospitais, 

os oratórios festivos, incluídas junto a asilo para idosos, as escolas para surdos-mudos e as 

cozinhas econômicas (FERNANDES, 2006, p. 347).     

 A escolha apostólica específica de São João Bosco e de Maria Domingas Mazzarello 

ao serviço do bem integral e transcendente dos jovens, isto é, aquela que une a ação educativa 
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a uma diversidade de interesses em vários níveis, a renovação, a regeneração da sociedade 

foram tidas como as obras primárias do Instituto (STELLA, 1992, p. 173-174 apud 

FERNANDES, 2006, p. 34). 

Nas Constituições das Filhas de Maria Auxiliadora encontramos a identidade Mariana 

do Instituto e a proposta de uma ação evangelizadora em meio aos jovens. A missão das 

Filhas de Maria Auxiliadora consiste em uma presença educativa que, com a força do amor, 

colabora para o crescimento de Cristo no coração dos jovens. A educação vista em relação à 

ação evangelizadora é considerada como um campo pastoral, como um espaço no qual é 

possível realizar a missão da Igreja.   

2.5.1 A missão educativa nas cartas de Maria Domingas Mazzarello  

A única fonte escrita por Madre Maria Domingas Mazzarello são as suas cartas, onde 

também podemos encontrar o espírito e as realizações da ação educativa salesiana, o olhar 

sobre o desenvolvimento histórico da missão com a diversidade de obras e ações que 

manifestam o cerne de uma experiência carismática (POSADA; COSTA; CAVAGLIÁ, 1994 

apud FERNANDES, 2006, p. 348).  

A missão educativa das FMA, a partir das cartas de Madre Maria Domingas 

Mazzarello, concede a possibilidade de colher dois núcleos dos aspectos da missão do 

Instituto. Em primeiro lugar, a vocação apostólico-educativa das FMA e, em segundo lugar, 

as obras características do instituto (FERNANDES, 2006, p. 347-363). Verificaremos estes 

aspectos a partir da análise de algumas cartas e de reflexões realizadas em torno dos núcleos 

da vocação apostólica das FMA e as características da missão que desempenham. 

A vocação educativa das FMA no epistolário vem revelada em termos de apostolado 

por meio da expansão tradicional: salvar almas, trabalhar para a glória de Deus e a saúde das 

almas e, sobretudo, ganhar almas para Jesus. O impulso apostólico de Maria Domingas 

Mazzarello surge desta convicção que emerge do epistolário, o sentido da vida humana 

depende do ensinamento da catequese. A realização do laboratório de costura nasce com um 

fim muito claro: tirar as meninas dos perigos (FERNANDES, 2006, p. 351). 

A operação da ação educativa se realiza por meio das intervenções educativas na 

formação da personalidade cristã, ensinamentos previstos nos programas, instrução 

catequética em interação com outras atividades educativas e, em um segundo nível, o 

empenho significa um modo de ser, um comportamento global que não aceita a redução ou a 

fragmentação. Inclui todas as dimensões da pessoa: o afetivo, o intelectual, o espiritual, 

relacional, etc. Esta é a perspectiva do “tomar cuidado”, de acolher a vida e colocar-se a 
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serviço dela de forma incondicional (MIDALI, 1997, p. 197-201 apud FERNANDES, 2006, 

p. 349-351). 

Em relação às obras confiadas às FMA, as cartas permitem encontrar um amplo 

quadro, especialmente, em relação às fundações e às obras. As obras podem ser organizadas, 

seguindo um critério amplo, em dois grupos: aquelas obras ligadas ao domingo e à animação 

das férias e do tempo livre (catequese, preparação para os sacramentos, oratórios, festas); e 

aquelas orientadas para a educação formal (educandários, escolas, laboratórios, escolas 

infantis, etc.). 

As FMA com o testemunho das cartas colaboravam em Mornese e também nas terras 

de missões na instrução da catequese. Este empenho pastoral caracterizou o Instituto ao longo 

de toda a sua história, não somente em vista da salvação e animação espiritual, mas, também, 

pela incidência da Palavra de Deus nas pessoas e no ambiente das casas (FERNANDES, 

2006, p. 347-363).  

Junto à catequese, também o oratório caracterizou o apostolado das FMA. As diversas 

atividades recreativas como a música e o teatro oferecem o divertimento e a educação 

integral, bem como estão presentes nos programas escolásticos. Estas atividades possibilitam 

o afastamento dos jovens dos perigos, a formação cristã, a formação do comportamento e a 

proposta de um ambiente familiar e alegre. 

As obras de educação formal dizem respeito às escolas, educandários, laboratórios e 

escola de educação infantil. De acordo com as cartas de Maria Domingas Mazzarello, muitas 

casas são abertas para o fim da educação formal. O fim principal da abertura das obras era 

indicado conforme as Constituições para as escolas. No programa do educandário de 

Mornese: “[...] dar o ensinamento moral e científico de forma que nada permaneça a desejar-

se para uma juventude de família honesta e de família cristã” (CAVAGLIÁ, 1994, p. 131-132 

apud FERNANDES, 2006, p. 354-355). 

As cartas de Madre Maria Domingas Mazzarello retratam a realização da missão 

educativa das Filhas de Maria Auxiliadora no contexto das suas origens e nos princípios de 

seu desenvolvimento histórico. Parece clara a finalidade educativa da missão das FMA.  A 

comunidade é o lugar propício no qual se realiza a educação, tendo presente as diversas 

dimensões da pessoa, o princípio preventivo vivido no estilo feminino, a preocupação com a 

perspectiva cultural da educação, valorizando os diversos meios e possibilidades pedagógicas 

para o crescimento das jovens, neste sentido.       

 A finalidade educativa da missão das FMA também inclui a valorização do recurso 

dos oratórios como um espaço de educação informal, a preocupação com uma prospectiva 
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educativa e, ao mesmo tempo evangelizadora; a catequese como um dos meios de ajudar os 

jovens a encontrar-se com a Palavra de Deus e conhecer Jesus Cristo; a importância de um 

espaço, ambiente educativo permeado dos valores humanos e cristãos; e a comunidade 

educativa como um meio que favorece o desenvolvimento integral dos jovens. 

2.5.2 Contexto sociocultural na atualidade 

Partimos de uma análise sociológica do contexto sociocultural para podermos 

compreender os elementos da realidade social que deverão interferir no processo da missão 

educativa.  

Encontramos na atualidade um contexto de grandes transformações provocadas pela 

globalização e a revolução tecnológica. O crescimento dos meios de comunicação e 

informação possibilitou a formação de redes de comunicações, especialmente entre os grandes 

centros mundiais. O núcleo das transformações na revolução atual é a revolução das 

tecnologias da informação, do processamento e comunicação da informação (CASTELLS, 

2009).  

A integração do mundo em redes globais favoreceu a formação de comunidades 

virtuais, e a construção de uma ação social em torno das identidades primárias. As relações 

sociais se definem em virtude dos atributos culturais que especificam a identidade, 

fortalecimento da identidade cultural, busca e necessidade de se construir um novo eu 

coletivo. Na hipótese de que o espaço organiza o tempo e a sociedade em redes, espaço e 

tempo foram transformados e o efeito combinado é o paradigma da tecnologia da informação 

e as formas e processos sociais induzidos pelo processo de transformação histórica 

(CASTELLS, 2009). 

A economia informacional/global se organiza em torno de centros de comando e 

controle capazes de coordenar, inovar e gerir as atividades das redes empresariais. As 

inovações científicas encontram-se no centro de todos os processos econômicos. Os centros 

urbanos concentram as funções do poder da informação.  Constata-se a união em centros 

regionais em rede interconectando-se em escala global. O novo espaço industrial se 

caracteriza por uma capacidade tecnológica e organizativa de separar o processo de produção 

em diferentes partes, enquanto integra sua unidade, mediante conexões de telecomunicações. 

A comunicação eletrônica permite uma nova divisão do trabalho a partir de uma colaboração 

entre firmas e localidades, multiplicação de redes industriais globais, trabalho à distância, 

descentralização urbana (CASTELLS, 2002. p. 15-19). 

A Era Informacional originou uma nova forma urbana e uma nova sociedade baseada 
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no conhecimento e organizada em torno de redes – um processo caracterizado pelo domínio 

estrutural do espaço de fluxos. A nova economia global e a sociedade informacional 

emergente apresentam uma nova forma espacial, que desenvolve uma variedade de contextos 

sociais e geográficos: as megacidades articulam a economia global, conectam as redes de 

informações e concentram o poder mundial.  

A inovação tecnológica estendeu-se pelo mundo, porém, a desregulação e a liberação 

das inovações provocaram uma nova economia da comunicação e informações. Estas 

inovações tecnológicas trouxeram como consequência o crescimento e o desenvolvimento 

econômico de uma parte do mundo e, por outro lado, a maioria da população mundial foi 

excluída dos grandes polos de desenvolvimento econômico (CASTELLS, 2002. p. 15-19). 

Os grandes desafios gerados pela complexidade do pluralismo, pelo individualismo e a 

incapacidade de abertura ao outro, a violência de diversos tipos, a destruição da terra e a vida 

manipulada de diversos modos provocaram uma grande crise da cultura da vida.  Permanece o 

desrespeito pela vida em todas as etapas, os desafios da bioética, as contradições do 

relativismo ético, a injustiça social, política e econômica. As megalópoles concentram as 

riquezas e ao mesmo tempo a desolação de uma pobreza sempre evidente.  

A globalização do mercado e da informação tem concentrado nas mãos de poucos a 

riqueza, a tecnologia, a gestão da política e do poder militar. A gestão da democracia nas 

nações também apresenta dificuldades, com a concentração do poder e a impossibilidade do 

povo poder participar. A ambiguidade da atual democracia, quase sempre se fecha em um 

individualismo e em uma liberdade sem regras. Passagem de uma guerra fria internacional 

para uma guerra de insegurança da sociedade e dos indivíduos (INSTITUTO..., 1997, 

passim).  

Os impactos do contexto sociocultural na vida juvenil trazem como consequência 

fundamental a fragmentação. O fluxo televisivo ajuda a compreender as rupturas e as formas 

de gancho que apresenta as novas experiências culturais dos jovens. A programação televisiva 

mostra-se marcada pela descontinuidade que introduz a permanente fragmentação – cujos 

modelos estéticos e de rentabilidade são apresentados na publicidade (BARBERO, 2002, p. 4 

apud REDE..., 2008, p. 26). 

A não linearidade atual e a fragmentação apresentam modelos sem padrões, de alta 

valorização do aqui e agora, às quais se somam as características próprias de uma juventude 

mergulhada nas redes de comunicação, de acordo com o aspecto fundamental da etapa da 

juventude constituída pela formação da identidade própria. É nesta fase que surgem os grupos 

ou microssociedades juvenis, que oferecem ao jovem a possibilidade da autonomia do mundo 
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adulto e começam a seguir orientações normativas e simbólicas que permitem o falar de 

culturas juvenis. As culturas juvenis se referem à maneira em que as experiências sociais dos 

jovens são expressas coletivamente. O jovem é influenciado pelo meio e, com isso, se 

identifica com um conjunto amplo de culturas juvenis (FEIXA, 1998, p. 34 apud REDE..., 

2008, p. 28).  

No interior de cada uma dessas microssociedades, diversas manifestações simbólicas 

são reordenadas e recontextualizadas, atingindo como resultado a construção de um estilo 

juvenil. Estas condutas, além da busca de uma identidade, têm muito de certa resistência 

social frente à realidade da globalização do mundo, que uniformiza as condutas das pessoas; 

de uma sociedade que cede espaços às leis de mercado, colocando em risco as identidades 

nacionais; e a aprovação de certos espaços como verdadeiros territórios juvenis, 

caracterizados por concentrar bares, praças e campos de futebol.  

A ação de grafiteiros, em que os jovens marcam os nomes dos grupos com os quais se 

identificam, são manifestações de identidade pessoal, de manifestação dos sentimentos dos 

grupos de pertença. Percebe-se também a manifestação da sua identidade com o próprio corpo 

e a inscrição do seu distintivo: o uso das perfurações corporais (piercings) ou tatuagens 

(tattoos), manifestações de construção da identidade em um mundo fragmentado e 

globalizado. As manifestações culturais juvenis, de uma verdadeira tribalização como 

expressão da subjetividade, também buscam afeto, novos tipos de relações que rompem com a 

racionalidade. Volta-se para o tribal, o afetivo-emocional (REDE..., 2008, p. 28).  

A identidade parece ser um problema de fundo da sociedade. Os problemas de 

natureza estrutural modificaram a estrutura da família, da educação, da ocupação, das 

instituições com consequências inevitáveis sobre o plano da construção da identidade juvenil. 

Foram mudados os critérios de definição da identidade, não somente do tipo objetivo, externo 

ao indivíduo (identificação ao papel), mas do tipo subjetivo, a partir de dentro. A procura da 

identidade não segue mais um modelo proposto ou imposto do externo (identidade pré-

constituída), mas do interno, subjetivo, a ser construído. A construção da identidade se torna 

complexa em uma sociedade que não oferece sistemas de significados unitários e nem um 

universo de valores, ideais e projetos que deem significado à vida. Portanto, existe a 

construção de uma identidade frágil e incompleta (CUORE, 2000, p. 205). 

Os problemas existenciais emergem como a perda do sentido da vida, a perda da 

esperança, os desafios da pós-modernidade como o relativismo, ceticismo e secularização, o 

hedonismo e o individualismo, a valorização da afetividade, do sentimento, do prazer 

imediato, da busca material desenfreada (SAAVEDRA, 2006, p. 123-143). 
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O contexto sociocultural da atualidade apresenta-se de uma forma muito complexa. A 

situação, os cenários evidentes da globalização e a perspectiva política neoliberal trazem 

diversas consequências negativas, mais do que positivas. Percebemos as diferenças sociais e 

econômicas sempre mais claras entre os países ricos e os mais pobres. O fenômeno da 

mobilidade humana interfere na vida das pessoas que vivem a insegurança de inserção em 

outros contextos culturais, sociais e econômicos.  

A globalização da economia cria um modelo cultural único, fazendo com que as 

regiões percam a própria identidade. A globalização favorece a troca e a interação entre os 

povos, especialmente no que se refere ao desenvolvimento das novas tecnologias da 

informação, que possibilitam a comunicação e a troca de informações e conhecimentos de 

uma forma intensa. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação provocam um 

comportamento consumista e um mesmo modelo cultural fragmentado.  

O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, conforme demonstram os documentos dos 

Capítulos Gerais, reconhecem os novos contextos de transformações rápidas na sociedade, 

assumem uma postura crítica e de oposição no que se refere ao contexto da globalização e do 

neoliberalismo, este último que tem provocado na comunidade humana uma cultura de 

exclusão e pobreza. Também constatam que os novos cenários socioculturais interferem na 

vida dos jovens e trazem novas mentalidades, isto é, novas formas de pensar e atuar, 

comportamentos que não favorecem o desenvolvimento integral, provocando especialmente 

uma identidade fragilizada pela falta de referenciais de valores e de uma cultura que favoreça 

a identidade mais integrada com os princípios cristãos. 

O contexto sociocultural, no qual a juventude se encontra, provoca os educadores a 

repensar a prática da missão educativa, considerando as diversas situações que envolvem a 

vida do jovem e procuram responder aos desafios apresentados pela sociedade.  

A Teologia da Pastoral Juvenil visa construir uma perspectiva de ação evangelizadora 

a partir da vida e interpela as comunidades educativas a projetar a sua ação pastoral, 

respondendo às questões apresentadas pelos jovens. Neste sentido, é importante que a prática 

da ação pastoral da Igreja conheça o contexto sociocultural no qual a vida juvenil está 

inserida, tendo presente a visão interdisciplinar a respeito dos fenômenos que envolvem o 

processo educativo. 
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3 COMPREENSÃO INTERDISCIPLINAR DA MISSÃO EDUCATIVA 

SALESIANA  

A ideia de interdisciplinaridade surge na metade do século passado, em resposta a uma 

necessidade das Ciências Humanas e da Educação, tendo em vista superar a fragmentação e o 

caráter de especialização do conhecimento, causados por uma epistemologia marcada pela 

tendência positivista. A interdisciplinaridade emerge como um movimento contemporâneo na 

perspectiva da dialogicidade e da integração do conhecimento, buscando romper com a 

hiperespecialização e a fragmentação dos saberes. Neste sentido, torna-se necessário 

contextualizar e compreender algumas áreas do conhecimento, no qual a proposta educativa 

salesiana estabelece um diálogo interdisciplinar para a fundamentação da sua prática.  

3.1 O CONTEXTO DA INTERDISCIPLINARIDADE  

No século XIX, paralelamente aos projetos de universalização da escola pública, 

intensificaram-se os movimentos feministas, que lutavam pela autonomia da mulher e pelo 

direito a iguais oportunidades de estudo, profissionalização e participação política. A mulher 

começa a buscar a emancipação. A partir do capitalismo, a instalação das fábricas faz com 

que a mulher se ausente da esfera doméstica para complementar o orçamento familiar. No 

Brasil, no começo do século XX, em geral, as tecelãs ou costureiras tiveram significativa 

participação nos movimentos grevistas, na luta das mulheres contra a discriminação e 

segregação sexual, bem como nos esforços por conquistar uma igualdade de oportunidades, 

denunciando o machismo (ARANHA, 2006, p. 140-142). 

A Revolução Francesa proclama a ideia da igualdade e da liberdade. A empresa 

industrial deveria levar avante estes princípios ao desenvolvimento corrente, dando força aos 

movimentos feministas. Os indicadores estruturais são significativos a este respeito: uma 

ampla igualdade dos sexos nos diversos sistemas educativos, uma crescente indiferenciação 

dos papéis dos genitores no interno da família, uma maior participação da mulher no mundo 

do trabalho e nas funções políticas, igualdade nos processos decisivos e nos mesmos 

comportamentos éticos como a queda da barreira também em relação à sexualidade 

(MELCHIORE, 1998, p. 94). 

Considerando a vida em uma sociedade pós-tradicional, se percebem os choques de 

valores entre indivíduos e coletividades. As diferenças de gêneros estavam profundamente 

incorporadas na tradição do poder estabelecido. A ausência da mulher no domínio público 
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suprimiu a possibilidade da masculinidade e a feminilidade, com as lutas dos movimentos 

feministas são questionadas as conexões entre gênero, sexualidade e autoidentidade (BECK; 

GIDDENS; SCOTT, 1997, p. 128-129). 

A mulher, valorizada na sua diferença, converte-se em um ponto de vista da realidade, 

em um princípio hermenêutico da tradição cultural, em um ângulo novo da leitura do passado 

a partir da sua identidade de mulher. Faz-se memória da presença feminina na história e na 

cultura e considera-se a mulher, não somente como objeto, mas como sujeito de uma nova 

cultura. Inicia-se a reflexão sobre a possibilidade de se propor uma cocultura, expressão da 

reciprocidade das vozes feminina e masculina, com suas matrizes características de 

interpretação da realidade. Aparece um empenho fundamental para que surja uma cultura da 

vida, graças à reconquista da subjetividade pessoal (COLOMBO, 2008, p. 438-441).     

Trata-se de realizar uma conversão que levaria a privilegiar o ser a técnica e a 

comunhão no lugar da dominação, o que poderia ajudar a recuperação do feminino como polo 

emergente da dualidade humana. A revisão crítica do conceito de natureza, de cultura, de 

ciência e o fenômeno do feminismo colocaram em discussão o modelo tradicional. Houve um 

processo de descoberta da pessoa no concreto da sua existência de pessoa homem e mulher. 

Em termos de individualidade antropológica, em que a diferença é sempre relacional e a 

relacionalidade entendida como reciprocidade, que encontra sua plena realização no 

transcendente (COLOMBO, 2008, p. 438-441).    

A epistemologia procurou desvendar essas mudanças de paradigmas e o processo de 

construção do conhecimento para garantir maior integração entre as ciências; e o materialismo 

histórico buscou, no método indutivo-dedutivo-indutivo, uma via para integrar parte e todo. A 

tentativa de definição de um conceito, para interdisciplinaridade, é uma proposta que está 

sendo construída. A interdisciplinaridade se situa dentro do contexto de superação da 

fragmentação dos conhecimentos produzidos (THIESEN DA SILVA, 2008, p. 545-524) 

A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas 

e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um projeto. Neste processo, é 

imprescindível a complementaridade dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos 

axiomas sobre os quais se fundam as diversas práticas pedagógicas das disciplinas científicas 

no contexto sociocultural e que impactam significativamente no campo da construção dos 

conhecimentos.  

O papel específico da atividade interdisciplinar consiste, primordialmente, em lançar 

uma ponte para ligar as fronteiras que haviam sido estabelecidas anteriormente entre 

as disciplinas com o objetivo preciso de assegurar a cada uma seu caráter 

propriamente positivo, segundo modos particulares e com resultados específicos.  

(JAPIASSU, 1976, p.75) 
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A interdisciplinaridade retoma o caráter de interdependência e interatividade existente 

entre as coisas e as ideias, resgata a visão de contexto da realidade, demonstra que vivemos 

em uma grande rede ou teia de interações complexas, e recupera a tese de que todos os 

conceitos e teorias estão conectados entre si. Ajuda a compreender que os indivíduos não 

aprendem somente pela razão, mas também pela intuição, pelas sensações, emoções e os 

sentimentos. É um movimento que acredita na criatividade, nos processos, na inteireza das 

relações, no diálogo, na problematização, na crítica e reflexão (THIESEN DA SILVA, 2008, 

p. 545-554). 

Para analisarmos o contexto da realidade juvenil é preciso lançar um olhar para a vida 

juvenil a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Independente dos esforços para uma 

melhor compreensão do contexto juvenil sempre estaremos diante de uma análise que poderá 

ser mudada e vista por outros ângulos, devido à complexidade da sociedade atual e da vida 

humana que está inserida no meio social. Tendo presente uma visão sistêmica do 

conhecimento, a missão educativa não poderá ser indiferente aos novos processos de 

compreensão das ciências, que poderão contribuir para o desenvolvimento integral do 

educando. Existe a necessidade de que a missão educativa seja interpretada e compreendida 

de maneira interdisciplinar, procurando ter presente a realidade complexa que envolve sua 

ação e todas as ciências e conhecimentos que poderão contribuir para a educação integral. 

As Filhas de Maria Auxiliadora se sentem chamadas a reescrever o próprio projeto 

educativo, dentro das novas sensibilidades teológicas, antropológicas e das ciências da 

educação. A preocupação é de realizar uma missão educativa de forma interdisciplinar, 

visando um processo educativo que considera os jovens como protagonistas e cidadãos que 

poderão transformar a sociedade. A missão educativa realizada com uma perspectiva 

evangelizadora solicita uma compreensão teológica do processo de evangelização dos jovens. 

Assim, integramos a reflexão sobre a missão educativa a uma visão interdisciplinar sobre o 

olhar da Sociologia, da Teologia Pastoral, da Antropologia e as Ciências da Educação, 

enfocando alguns pressupostos importantes para a projeção da missão educativa 

(INSTITUTO..., 2009, p. 43). 

3.2 TEOLOGIA PASTORAL JUVENIL 

A ação Pastoral da Igreja se insere dentro do grande projeto da história da Salvação, 

conforme encontramos nos referenciais bíblicos. Assim, o tema da salvação aparece na 

tradição cristã a partir da história do povo de Israel, que acreditava que Deus escolheu um 

povo a quem se manifestou e se revelou como Deus único e verdadeiro, para que o povo de 
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Israel pudesse conhecer por experiência os planos de Deus sobre os homens, compreendendo-

o por meio dos profetas que falava ao povo em nome de Deus (CONCÍLIO..., 1965). 

Deus criador do mundo decidiu elevar os homens à participação da vida  divina e não 

os abandonou independente dos seus limites, fragilidades humanas e concedeu o auxílio para 

que pudessem ser salvos.  Este auxílio vem especialmente por meio de Jesus Cristo. Cristo 

estabeleceu o reino de Deus  na terra, manifestou com obras e palavras o Pai e a Si mesmo, e 

realizou a Sua obra por meio de Sua morte, ressurreição, e gloriosa ascensão, e com o envio 

do Espírito Santo (CONCÍLIO..., 1965). 

Jesus Cristo é considerado nos Evangelhos como Filho de Deus e o enviado para 

anunciar à humanidade o reino de amor, justiça, paz e igualdade.  Por meio do mistério da sua 

condenação, paixão, morte na cruz e ressureição revela o projeto de salvação para toda a 

humanidade, ou seja, Ele entrega a sua vida a Deus para que todos possam ser redimidos de 

tudo o que afasta do projeto do reino e de Deus. Revela que Deus quer salvar a humanidade e 

redimir todos os homens, trazendo-os para a vida plenificada.  

O Eterno Pai, pelo libérrimo e insondável desígnio da Sua sabedoria e bondade, 

criou o universo, decidiu elevar os homens à participação da vida  divina e não os 

abandonou uma vez caídos em Adão, antes, em atenção a  Cristo Redentor “que é a 

imagem de Deus invisível, primogénito de toda a criação” (Col. 1,15). Sempre lhes 

concedeu os auxílios para se salvarem. Aos eleitos, o Pai, antes de todos os séculos 

os “discerniu e predestinou para  reproduzirem a imagem de Seu Filho, a fim de que 

Ele seja o primogénito de uma multidão de irmãos” (Rom. 8,29). (CONSTITUIÇÃO 

DOGMÁTICA LUMEN GENTIUM  SOBRE A IGREJA, n. 2). Veio, pois, o Filho, 

enviado pelo Pai, que n'Ele nos elegeu antes de criar o mundo, e nos predestinou 

para sermos seus filhos de adoção, porque lhe aprouve reunir n'Ele todas as coisas 

(cfr. Ef. 1, 4-5. 10). Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo 

na terra ao Reino dos Céus e revelou-nos o seu mistério, realizando, com a própria 

obediência, a redenção. (CONSTITUIÇÃO DOGMÁTICA LUMEN 

GENTIUM SOBRE A IGREJA, n. 3).  (CONCÍLIO..., 1979) 

A missão educativa das Filhas de Maria Auxiliadora desempenha na Igreja o papel de 

concretizar uma ação evangelizadora no campo da educação. O Instituto realiza uma ação 

pastoral em uma realidade concreta: o mundo dos jovens e da sua educação. A Igreja 

aprofunda teoricamente a sua prática pastoral, o modo como desenvolve a sua missão. O 

instituto ligado a uma ação da Igreja projeta sua ação em um contexto teórico concreto. Por 

isso, realiza sua ação de acordo com os referenciais teóricos de uma teologia pastoral que 

pensa sua ação pastoral em relação aos jovens. Apontaremos alguns princípios importantes da 

teologia pastoral juvenil que orientam a prática e missão educativa das Filhas de Maria 

Auxiliadora. 

Deus se manifesta na história da humanidade e nos revela por meio da presença de 

Jesus Cristo o seu projeto de salvação. A salvação se realiza no encontro pessoal entre Deus e 
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os homens por meio do Espírito Santo, por meio da mediação histórica de Cristo, Homem 

Deus, e da Igreja. O processo de salvação é uma ação livre na qual a pessoa expressa sua 

própria decisão na ordem da salvação. Deus se comunica pela sua graça e por meio da 

mediação eclesial que tem a finalidade de favorecer e criar as condições para o processo de 

salvação (TONELLI, 1985, p. 27-28). 

O novo enfoque dado à teologia fundamental converte-se em uma instância 

insubstituível de todo fazer teológico, no sentido de que exige que o acontecimento da 

Revelação e os fundamentos da credibilidade cristã sejam capazes de oferecer um sentido à 

vida humana e as chaves para que a pessoa possa decifrar o mistério e responder aos seus 

problemas mais profundos. A teologia faz uma opção profundamente humana, na qual se 

expressa a realização da liberdade da pessoa em acolher a iniciativa salvífica de Deus. Neste 

novo enfoque, é necessário levar em consideração o mistério da Encarnação e a historicidade 

da Revelação como a do ser humano, a que se dirige. 

A Revelação, portanto, não pode ser concebida e apresentada unicamente como uma 

manifestação das verdades divinas e dos princípios necessários para a plena auto-

realização da vocação humana, mas temos que entendê-la principalmente como o 

acontecimento fundamental que dá sentido a história, já que através dela Deus 

mesmo quis romper na história da humanidade por meio do dom gratuito da 

encarnação de seus filhos, para mostrar aos homens o sentido da sua existência e o 

sublime de sua vocação. (LATOURELLE; RISICHELLA; PIÉ-NINOT, 1992, p. 

1462-1466) 

Com a finalidade de dar respostas aos anseios dos jovens e da sua realidade de vida, o 

Instituto projeta a sua missão em relação a uma inserção na história da salvação, tendo 

presente que os jovens são o lugar teológico e o Instituto é chamado à manifestação do amor 

preveniente de Deus a eles, que a sua ação e missão procura educar evangelizando e 

evangelizar educando. A comunidade educativa é inspirada pelo Espírito Santo a dar 

continuidade à missão de anunciar Jesus Cristo no estilo do amor preveniente do Sistema 

Preventivo.   

3.3 ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 

O centro das atenções na missão educativa é o jovem. Compreender quem é a pessoa 

humana e construir uma concepção antropológica é fundamental na construção das intenções 

educativas, pois estas intenções nos levam a concretizar uma concepção de pessoa. 

Consideramos uma perspectiva antropológica que possa valorizar a pessoa humana na sua 

totalidade e nas dimensões. 

O ser humano é compreendido como: “[...] é evidente que cada homem é uma 
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totalidade biopsicossociológica” (MORIN, 1973, p. 18). O seu pensamento evidencia a 

compreensão da unicidade da pessoa: biológica, orgânica e social. Trata-se de “[...] uma 

morfogênese complexa e multidimensional, resultante de interferências genéticas, ecológicas, 

celebrais sociais e culturais” (MORIN, 1979, p. 61).  

O ser humano como unidade de um sistema hipercomplexo – unidade de um conjunto 

de princípios geradores a partir dos quais se efetuam os emaranhados desenvolvidos. Para 

considerar a unidade complexa do ser humano – é necessário situar a condição humana no 

mundo, evidenciando a multidimensionalidade e a complexidade humana. A pessoa é um ser 

biológico e cultural, que traz em si a unidualidade originária. E se realiza plenamente como 

ser humano pela cultura. Há uma tríade entre cérebro/mente e cultura. Encontramos uma 

tríade bioantropológica distinta cérebro/mente/cultura. O cérebro humano contém: 

agressividade, afetividade e razão. Finalmente existe a relação tríade 

indivíduos/sociedade/espécie (MORIN, 2000, passim).  

O Instituto das FMA valoriza os direitos da pessoa, a própria pessoa e assume uma 

antropologia da reciprocidade, como lugar da relação educativa. Realizar uma comunicação a 

partir de um olhar de amor sobre a história e sobre as pessoas, colocando a pessoa no centro 

da missão educativa. Cada pessoa dever ser olhada na sua integridade e sacralidade. 

Afirmamos a importância de uma ecologia humana capaz de respeito e de reciprocidade. A 

opção pela pessoa vai contra a corrente da globalização planetária que porta em si uma 

antropologia individualista e consumista, incapaz de colocar no centro o respeito e a 

promoção pela vida de todos (INSTITUTO..., 1997, p. 27; 58-78). 

A concepção antropológica da pessoa é vista na atualidade a partir de uma prospectiva 

de totalidade e na globalização dos diversos aspectos que integram o ser-pessoa. O Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora, a partir dos Capítulos Gerais, valoriza a pessoa na sua 

totalidade, a importância da existência e da vida, o ser humano recíproco e critica todas as 

situações que vão contra uma antropologia que valoriza a vida humana e coloca a pessoa no 

centro, acima de interesses políticos e econômicos, dando ênfase a uma antropologia que 

desagrega o ser humano na essência da antropologia relacional.  

3.4 CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO          

A partir das constituições e dos últimos Capítulos Gerais das Filhas de Maria 

Auxiliadora, contextualizaremos a concepção de educação que inspira toda a ação educativa 

realizada pelo Instituto, o ideal que possui em relação ao que desejam concretizar na 

educação. Retomando as constituições e os documentos dos Capítulos Gerais, indicamos os 
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referenciais que projetam a concepção e, ao mesmo tempo, a projetualidade da missão 

educativa das FMA no momento atual. 

As Ciências da Educação consideram a necessidade de pensar uma proposta educativa 

que valorize o ser humano de forma multidimensional, considerando a realidade complexa do 

conhecimento, do todo que envolve a vida humana (MORIN, 2000, p. 35-38).   

O tema da complexidade favorece a superação de um conhecimento cultural 

fragmentado, considerando o contexto, o global, o multidimensional, o complexo, 

comportando as dimensões históricas, econômicas, sociológicas, religiosas; a complexidade 

que constitui o todo (o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo e o 

mitológico), a articulação dos vários aspectos que compreende as áreas do saber, enfim, a 

forma como a cultura vem sendo produzida não é considerado nos capítulos. 

O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora possui como prospectiva realizar um 

projeto de educação cristã das jovens. Este projeto é fundamentado em uma concepção de 

educação que visa uma educação integral realizada no estilo do Sistema Preventivo e que se 

fundamenta na razão, religião e amabilidade. Os elementos do Sistema Preventivo conjugam 

os valores do Evangelho, considerando a totalidade da pessoa (INSTITUTO..., 1982, passim). 

Nesse sentido, poderíamos construir uma relação com a teoria da complexidade que 

considera a totalidade das dimensões. O Instituto percebe a importância de utilizar as 

linguagens das novas gerações no estilo da preventividade educativa promovendo o diálogo e 

a participação. Ir ao encontro das novas fronteiras da educação para atingir os jovens. 

Formação para uma visão integral do sistema Preventivo segundo a perspectiva cultural, 

evangelizadora, social e comunicativa. Valorização da interculturalidade. Busca de resposta 

ao fenômeno da mobilidade humana – com a formação de comunidades educativas 

interculturais.  A Educomunicação foi considerada como ótica e prática educativa transversal 

à missão e à atualização do carisma educativo (INSTITUTO..., 2002, p. 30-41). 

Diante da globalização da comunicação que tende a homologar as culturas, o Instituto 

das FMA constata a urgência de uma educação ética que liberte do subjetivismo e favoreça o 

crescimento de pessoas solidárias, valorizando itinerários educativos que privilegiem a 

formação ética, uma formação sociopolítica e a consciência crítica por meio de uma 

metodologia de pequenos passos. Ressalta, ainda, a preocupação da comunidade de educar 

cristãmente as jovens, favorecendo a instrução, a dignidade, a possibilidade de decidir, bem 

como para ajudar as meninas a viver com dignidade e a inserir-se na sociedade com o próprio 

trabalho (INSTITUTO..., 1997, passim). 

O desafio da autoconsciência feminina, da comunicação e da solidariedade, lançado 
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pelo Capítulo Geral XIX, foi aprofundado no capítulo seguinte à luz dos novos paradigmas 

culturais e pedagógicos. As FMA refletiram a reciprocidade de forma orgânica para assumir a 

nova tarefa histórica de mudança de época. Existe uma reflexão sempre mais acentuada sobre 

a dimensão relacional da educação. A escolha se justifica a partir da antropologia da 

reciprocidade que é a base do projeto de educação integral das FMA na linha do “Sistema 

Preventivo” vivido ao feminino (RUFFINATO, 2003a, p. 493-494). 

Apesar da valorização de algumas perspectivas interdisciplinárias na educação, da 

consciência da complexidade do mundo atual, do Instituto possuir uma preocupação com uma 

educação integral e que favoreça a construção de uma nova sociedade, os documentos deixam 

de fazer referências ou relações com teorias da educação importantes como a reflexão sobre a 

teoria da complexidade. Existe uma maior valorização dos aspectos teóricos mais voltados 

para o dialógico e a interação do que a articulação com teorias mais complexas em relação à 

educação da pessoa, considerando todas as suas dimensões. 

 Ao considerar a pessoa e todas as suas dimensões, o Instituto valoriza, dentro do 

processo educativo, os aspectos que possibilitam a articulação de uma rede sistêmica de 

valores que envolvem a formação da identidade, a formação profissional, cultural e o papel do 

indivíduo como um ser de relações, e que, portanto, é capaz de comunicar-se e de participar 

ativamente da construção da sociedade. Sem ter presente os valores e os horizontes de 

relações que a pessoa poderá experienciar e vivenciar na sua relação consigo mesmo, com 

Deus e com o mundo, a formação se tornaria incompleta. A rede de relações e comunicações 

que a pessoa desenvolve é o centro de articulação da perspectiva dimensional do processo 

educativo. Com isso, verificamos a importância dada pelo Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora em relação ao princípio da reciprocidade que deve existir na educação, a partir da 

perspectiva interacionista e dialógica.   

3.5 O SISTEMA PREVENTIVO 

3.5.1 A compreensão teológica do sistema preventivo 

 A proposta educativa salesiana assume a ideia cultural do contexto da educação do 

século XIX, mas São João Bosco constrói a sua proposta integrando o humanismo cristão e 

um estilo próprio. Com isso, não podemos deixar de compreender o sentido do preventivo no 

âmbito teológico. Esta perspectiva permite encontrar o sentido mais profundo e alargar a 

visão sobre o pensamento preventivo. A grande novidade da fé bíblica é que Deus é Amor, 

um amor gratuito e preveniente. Com a pedagogia dos sinais, Deus educa seu povo a 
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reconhecer o seu amor (INSTITUTO..., 2008, p. 18-19). O objetivo da educação cristã é levar 

os filhos de Deus à liberdade. Tal processo não se realiza sem o dom do Espírito. Por 

natureza, este dom possui o princípio do amor.  Toda educação cristã deve revelar este amor 

gratuito de Deus.  Na síntese teológica do evangelista São João é apresentado o amor 

“antecipador” e preventivo de Deus: “Nós amamos porque Ele nos amou por primeiro” (1 Gv 

4, 7.19).  A preventividade deixa de ser, portanto, somente um tipo de assistência social ou de 

um método educativo. As constituições das Filhas de Maria Auxiliadora chamam a 

preventividade de experiência de caridade apostólica. No plano teológico a preventividade 

tem a sua origem no amor preveniente de Deus (POSADA, 1994, p. 60-62).  

No sentido teológico, o amor de Deus se manifesta na existência humana e no dom da 

vida. A pessoa humana é chamada à vida e a realizar com a sua existência o plano do amor de 

Deus. O amor preveniente de Deus está presente na vida e na vocação que recebemos de 

participar do projeto de Deus por meio da nossa existência e da missão que temos de 

manifestar o amor que nos foi revelado.  

Ao compreendermos nessa perspectiva o sentido de preventivo, vemos que a missão 

educativa salesiana existe a partir da manifestação do amor de Deus que se torna presente na 

vida dos jovens pela educação e evangelização. Preventivo para São João Bosco está ligado à 

vivência de uma espiritualidade da caridade, ou seja, o educador salesiano vive o presente da 

sua ação educativa manifestando o amor de Deus aos educandos e ajudando cada educando a 

compreender o projeto de amor que Deus tem para a sua vida, que vai muito além de uma 

simples formação humana ou cultural, mas uma ação educativa que revela aos jovens a 

possibilidade de transcendência da própria existência. O preventivo manifesta, então, o 

sentido do momento presente e não somente um conjunto de ações que poderá acontecer 

futuramente na vida dos educandos e da sociedade.   

O educador que pensa a ação educativa em uma perspectiva cristã possui o sentido 

teológico da “graça educadora”. Esta “graça educadora”, conforme alguns textos bíblicos 

demonstram, como a Carta a Tito (2, 11-12), é o princípio interior, o germe Divino na 

interioridade da pessoa, que permite ao ser humano tornar-se uma nova criatura. “Ser nova 

criatura pela graça difusa no coração pelo Espírito” é a graça educadora, o princípio interior, 

que é o amor de Deus. Quem tem como vocação a caridade educativa, sabe que na sua 

intervenção por meio de palavras ou da presença, age apenas como colaborador e mediador da 

ação da graça educadora do Espírito e de Deus (POSADA, 1994, p. 63). Quem pode 

transformar a pessoa e a sua realidade humana é somente a graça de Deus. Os educadores 

cristãos são mediadores do amor preveniente de Deus.    
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3.5.2 A compreensão do sistema preventivo a partir do conceito e da proposta pedagógica 

Antes de aprofundarmos o conceito de Sistema Preventivo, precisamos compreender o 

sentido das palavras. Sistema se refere a um todo unitário composto de várias partes 

reciprocamente ligadas entre elas. O Sistema Preventivo de São João Bosco é um conjunto de 

elementos, de procedimentos, de meios e intervenções operativas, um conjunto orgânico de 

princípios, sistema articulado com os múltiplos aspectos da realidade educativa. Prevenir é 

um modelo educativo muito mais preocupado em atender nas diversas idades evolutivas os 

desvios e erros que intervir para reprimir (CAVAGLIÁ, 2001). A prática de São João Bosco é 

propositiva e projetual, empenhada no presente para garantir o futuro dos jovens na sociedade 

civil (BRAIDO, 1995, p. 137).  

O opúsculo sobre “O Sistema Preventivo na educação da juventude” (1877),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ocupa um espaço especial entre todas as outras fontes. Esta fonte não é somente uma síntese 

das ideias pedagógicas de São João Bosco, mas também reflexo de uma longa experiência 

educativa consolidada nos 40 anos de atividades. A fonte remete a uma comunidade de 

educadores e as experiências realizadas. De acordo com Cavagliá (2001), embora o opúsculo 

não considere todos os aspectos que envolvem a experiência educativa de São João Bosco, é 

possível encontrar alguns elementos pedagógicos importantes no texto, tendo presente, os 

eixos essenciais do método educativo de São João Bosco: 

a) os jovens apresentam características positivas e negativas, ou seja, estão em 

processo de crescimento e, às vezes, são inconstantes, mas possuem confiança no 

educador que o ama, são inteligentes, sabem entender, são capazes de respeitar os 

educadores, são ricos de possibilidades; 

b) perfil do educador – o educador de acordo com o sistema repressivo castiga e evita 

a familiaridade, se impõe, humilha. O educador de acordo com o sistema 

preventivo procura amar, quer ajudar o jovem ser melhor, guia e orienta, dá 

liberdade, não obriga, dialoga fazendo os jovens conhecer os motivos;  

c) ambiente educativo salesiano – responde as diversas necessidades educativas, é 

rico de propostas culturais, afetivas, religiosas; possui um claro projeto educativo, 

todos procuram o bem do jovem; 

d) meios educativos – ginástica, música, teatro, regulamentos, o conselho dos 

educadores, o louvor e o prêmio, testemunho, maturidade, valores, vigilância sobre 

as relações e a experiência religiosa; e 

e) o conceito de educação e a relevância da religião no processo educativo. A arte de 

educar, a busca do amadurecimento integral do jovem, atenção às várias 
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dimensões, o ambiente pleno de valores cristãos.  

 A fórmula “Sistema Preventivo” é uma experiência educativa prática, integrada pela 

reflexão e de uma verdadeira experimentação (BRAIDO, 2004, p. 15). São João Bosco não 

elabora um sistema teórico sobre a educação, mas vivencia uma experiência rica de valores e 

princípios, que possibilitam uma reflexão aprofundada, não somente sobre as suas concepções 

de educação, mas, especialmente, sobre os processos metodológicos do caminho educativo.  

Um aspecto importante de se considerar é que a pedagogia salesiana de São João Bosco parte 

justamente do aspecto da experiência prática. Isso incentiva a prática de se atualizar os 

processos educativos constantemente de acordo com as necessidades do contexto.  

Nesse sentido, a função “preventiva” é promocional e implica na presença educativa 

que acompanha os educandos e oportunamente intervém, em vista de fazer-lhe propostas de 

desenvolvimento integral, abrindo perspectivas, compartilhando os valores e favorecendo o 

crescimento humano da pessoa. O prevenir é uma dimensão constante de todo o itinerário 

formativo da pessoa e envolve os múltiplos fatores ambientais e sociobiológicos, éticos e 

religiosos, os quais precisam ser articulados nos processos formativos. Com isso, ainda 

podemos encontrar, na atualidade, uma perspectiva em relação ao preventivo como elemento 

que predispõe a pensar a educação a partir de uma projetualidade.  

Preventivo é sinônimo de “prévio”, “preparado”, “predisposto”, de criação das 

condições positivas para alcançar uma meta eficaz e humanamente  satisfatória. [...] 

Dar atenção às estruturas, aos suportes, às boas condições de exercício, a um 

ambiente acolhedor e favorável, estar juntos e presentes ao  que os jovens fazem e 

onde estão, procurar construir “plataforma” de comunicação, são algumas pistas 

“preventivas”. (NANI, 2014, p. 20)  

Deve-se ainda dizer que “preventivo” é também sinônimo de “programado” (NANI, 

2014).  Podemos compreender a necessidade da construção de projetos educativos que exigem 

partir da compreensão da realidade, do mapeamento das necessidades educativas, bem como 

da elaboração de propostas que respondam a estas necessidades.  

Para além de programações ou grandes projetos, o conceito sobre o Sistema 

Preventivo de São João Bosco é compreendido em sua amplitude e nas possibilidades de 

relações estreitas com questões discutidas na atualidade, a exemplo do tema dos direitos 

humanos. No ano de 2009, em Roma, foi realizado um congresso sobre o Sistema Preventivo 

e Direitos Humanos. A apresentação do tema feita pelo Reitor-Mor dos Salesianos, Padre 

Pascual Chávez Villanueva, demonstra a relação estreita entre o Sistema Preventivo e os 

direitos humanos. A educação salesiana empenha-se pela promoção dos direitos humanos 

como caminho privilegiado de realização nos diversos contextos do trabalho de prevenção, do 
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desenvolvimento humano integral, da construção de um mundo mais justo. O carisma 

educativo salesiano tende à promoção de uma cultura da vida e dos direitos humanos 

(CHÁVEZ, 2009 apud FISTAROL, 2009).   

3.5.3 Preventividade 

Para apresentarmos a visão de preventividade indicada no documento das Linhas 

Orientadoras, partimos de uma compreensão sobre algumas referências teóricas do tema 

abordadas no âmbito salesiano. Podemos encontrar no pensamento de Ferreira (2003) uma 

definição de preventividade:   

A preventividade, no entender de São João Bosco, não pode ser concebida como 

simples proteção ou defesa exterior do educando. Seu verdadeiro sentido é positivo. 

O Sistema Preventivo, desde o ponto de vista etimológico, revela-se muito rico de 

conteúdo: o sentido de chegar com antecedência. (FEREIRRA, 2003, p. 72) 

 A prevenção permite que os jovens vivam livres de experiências negativas, que 

coloquem em perigo a saúde física, o amadurecimento psicológico, o desenvolvimento de 

suas potencialidades, a felicidade. Permite também que desprendam as próprias energias para 

um processo educativo qualificado (FISTAROL, 2009, p. 34).    

 A pedagogia da preventividade enfoca um modelo de educação fundamentado na 

confiança nos jovens e no futuro. Nas sociedades atuais, intensamente competitivas e 

dificilmente orientadas a um investimento de confiança, corre-se o risco de ser sempre maior 

o número dos jovens que vivem ou estão à margem, sem possuir os seus direitos: a saúde, a 

instrução, o trabalho, etc. Mas, conforme o ensinamento de São João Bosco, é necessário o 

empenho por uma cultura da preventividade que favoreça aos jovens o reconhecimento dos 

seus direitos. Trata-se de criar ambientes que promovam o desenvolvimento dos jovens e 

abram os seus corações ao germe da bondade, o sentido da vida e ao gosto pelo bem.  

A preventividade deve ser, portanto, a qualidade intrínseca e fundamental da 

educação que pode, assim, antecipar o surgimento de situações e hábitos negativos, 

materiais e espirituais e, ao mesmo tempo multiplicar as iniciativas que orientam os 

recursos ainda sadios da pessoa para projetos fascinantes e válidos. (FERREIRA, 

2003, p. 34)   

De acordo com o documento das Linhas Orientadoras, na missão educativa das Filhas 

de Maria Auxiliadora, “preventividade” trata-se da tarefa carismática que é assumida pela 

vocação educativa de dedicar-se às jovens. O que se pretende fazer é o que Santa Maria 

Domingas Mazzarello declara, conforme o relato da Cronistória das FMA (1974, p. 98-99 

apud INSTITUTO..., 2006, p. 29): “Tirar as meninas dos perigos, fazer com que sejam boas e, 
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especialmente, ensiná-las a conhecer e a amar o Senhor”.   

A preocupação preventiva é transversal a todos os processos e às estratégias 

educativas postas em ação, assim como ao critério de escolha, de julgamento e de avaliação 

da ação. Ela enfoca a formação dos “bons cristãos e honestos cidadãos”, repensa e reinterpreta 

tal finalidade à luz da complexidade atual, do pluralismo, da multiculturalidade e 

multirreligiosidade (INSTITUTO..., 2006, p. 34, grifo nosso). 

O pensar a educação de forma preventiva significa considerar em todo o processo 

educativo a realidade da vida humana, especialmente as situações de vida que emergem na 

sociedade, repensando e considerando a prática educativa à luz das realidades políticas e 

econômicas da sociedade. Esta visão conduz à opção de realizar processos preventivos nas 

ações educativas, projetando o futuro da pessoa, da vida e da sociedade. Assumir uma postura 

preventiva significa acreditar na educação como um projeto de construção do que se realiza 

no presente em vista do futuro da pessoa humana e da sociedade.  

3.5.4 Salesianidade  

Aprofundar o estilo educativo nas fontes da salesianidade implica em nos 

defrontarmos com um universo vasto de experiências que as fontes da Instituição Salesiana 

nos transmitem. Indicamos algumas reflexões sobre os principais elementos do estilo 

educativo de São João Bosco e de Maria Domingas Mazzarello, apontando os valores 

essenciais que emergem da salesianidade dos fundadores, na Proposta Educativa Salesiana.  

A ação pedagógica de São João Bosco como educador deu origem a um “[...] 

complexo de elementos, de atitudes, de intervenções e também de princípios e de formulações 

que, se não constituem ainda um sistema científico, constituem um estilo educativo preciso e 

individual, variação nova e original da perene pedagogia cristã” (BRAIDO, 1964, p. 66 apud 

SCARAMUSSA, 1984, p. 100). 

O Sistema Preventivo não constitui um “sistema”, mas um método, ou  melhor, um 

estilo, uma arte. Trata-se de uma “Visão complexa e orgânica da pedagogia, seja nos seus 

princípios teoréticos, seja em suas aplicações metodológicas”. (SCARAMUSSA, 1964, p. 63 

apud SCARAMUSSA, 1984, p. 101). São João Bosco procurou um estilo característico para 

dar uma resposta adequada para solucionar os problemas da juventude abandonada de seu 

tempo. O Sistema Preventivo é um estilo de educação, uma forma de ação educativo-pastoral 

cristã, uma espiritualidade. O Sistema Preventivo como estilo e espiritualidade é uma 

experiência educativa global (SCARAMUSSA, 1984, p. 136-137). 
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São João Bosco é considerado pelo método adotado para a educação da juventude. O 

Sistema Preventivo indica a globalidade da sua experiência educativa. A finalidade da sua 

intervenção educativa que guia tal “sistema” ou “estilo” é o amadurecimento integral da 

pessoa por meio da descoberta das potencialidades presentes no educando, com o respeito 

pelo seu ritmo de crescimento no interno de um ambiente rico de valores e de propostas 

envolventes (RUFFINATO, 2003a, p. 50). 

As condições metodológicas fundamentais para atingir os propósitos de tal finalidade 

são a criação de um ambiente educativo comparado com um paradigma da família, e os três 

princípios da razão, religião e “amorevolezza” (carinho), que constituem as coordenadas do 

método, pois não indicam somente os critérios metodológicos, mas uma “visão” integral da 

pessoa dotada de razão, vontade, abertura para Deus, afetividade, dimensões que deverão ser 

consideradas no processo educativo. A proposta de São João Bosco se configura como uma 

pedagogia da presença, isto é um sistema educativo que realiza a educação integral por meio 

de uma complexa rede de relações entre educadores, jovens e o ambiente sociocultural 

(RUFFINATO, 2003a, p. 50). 

A religião, no método de São João Bosco, não é um vago sentimento de abertura ao 

transcendente ou a uma necessidade de segurança. Para ele, a educação não pode acontecer 

completamente se não mediante um projeto de educação cristã. A religião, na obra educativa 

de São João Bosco, é um quadro de referência e inspiração. É a experiência mais profunda de 

felicidade que se pode experimentar, a paz e a alegria, a salvação. Para proporcionar ao jovem 

uma experiência religiosa significativa é necessária uma pedagogia, que se pode chamar de 

“mistagogia”, isto é, introduzir o jovem no mistério de Cristo.  

O percurso da formação cristã se dá por meio de um itinerário concreto de 

amadurecimento integral e da experiência religiosa.  A formação da consciência moral como 

pedagogia da responsabilidade apresenta-se no perfil do “Bom cristão e honesto cidadão”, é 

de fundamental importância à formação da consciência e dos valores. O reconhecimento dos 

valores e da força da inteligência humana é acompanhado pela fragilidade desta capacidade e 

precisa de um aprofundamento do significado último da vida e da realidade.  

São João Bosco educava os jovens para harmonizar a inteligência e a sabedoria de 

Deus. A religião e a razão como método implicam no conhecimento concreto do jovem, da 

sua realidade histórica e cultural. Ajudar o jovem a refletir sobre as situações, aceitar as 

pessoas, abertura ao diálogo autêntico, habilitar o jovem para o uso correto da razão, 

compreendendo a importância de aproveitar a oportunidade da inteligência e das 

potencialidades para superar as dificuldades, para se construir uma formação cultural. A 
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educação da razão preserva o jovem da inércia e o torna sujeito, capaz de refletir sobre a 

realidade e sobre o seu crescimento (CAVAGLIÁ, 2000-2002, p. 52-53). 

A “amorevolezza” (carinho), realidade pluridimensional do método de Dom Bosco, 

integra-se com os valores da razão e religião. São João Bosco fundamenta a sua concepção 

sobre o Sistema Preventivo em duas fortes afirmações de inspiração cristã: “Esse sistema se 

apoia na razão, religião e na amorevolezza” – A prática deste sistema é toda apoiada nas 

palavras de São Paulo, que diz: “A caridade é benigna e paciente; sofre tudo, mas espera tudo 

e sustenta qualquer distúrbio”. O fundamento, a fonte, é a caridade – virtude “teologal” – 

expressão do amor de Deus e porque se sente o amor de Deus e o ama, se ama os irmãos. A 

“amorevolezza”, portanto, é vivida, enunciada, compreendida entre as experiências humanas e 

cristãs – educativa, pastoral, espiritual, social, que envolve as várias realidades, dos quais o 

fundamento e o vértice é a caridade (BRAIDO, 1999). 

Os valores importantes do estilo educativo de São João Bosco concentram-se na 

“assistência” como “presença” e relacionamento pessoal com os jovens. A análise da 

assistência educativa de São João Bosco demonstrou que esta expressava o amor educativo 

como presença e relacionamento amigo, que estimulava os jovens a entrarem no processo de 

amadurecimento em um clima de liberdade. A assistência educativa no estilo de São João 

Bosco se expressa, hoje, no papel do educador de estabelecer um relacionamento autêntico, 

num processo dialógico e de respeito pela pessoa, de estímulo para que possa desenvolver 

uma identidade de valores (SCARAMUSSA, 1984, p. 114-116).  

São João Bosco considerou que a educação era obra do ambiente educativo e que se 

realizava de forma natural, numa estrutura educativa familiar. A expressão da “amorevolezza” 

aos jovens pobres e abandonados era a proposta de um ambiente educativo familiar com 

segurança e afeto. O clima que refletia o ambiente da família de São João Bosco era a alegria, 

elemento integrante do seu sistema educativo, uma das mais vivas expressões da 

“amorevolezza” (SCARAMUSSA, 1984, p. 93-94). 

Maria Domingas Mazzarello assume o mesmo estilo educativo, possuindo o segredo 

de fazer-se querer bem, amando a todas. Tal segredo consiste em uma vocação pedagógica 

que vem do chamado de Deus e pelos evidentes dotes educativos, amadurecidos no contato 

com a pobreza das meninas de Mornese. Sua arte se exprime em uma relação caracterizada 

pelo amor delicado e forte, potenciando as possibilidades de cada pessoa. É “fundadora ou 

criadora” da experiência salesiana com o feminino. Assim, evidencia-se seu modo afável e 

envolvente de educar as pessoas no respeito e na liberdade, junto à clareza dos valores, 

vividos antes de serem proclamados. A primeira comunidade vive sua missão educativa 
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segundo um estilo de maternidade, de amizade, de irmandade, em uma atitude que expressa o 

sistema preventivo da educação salesiana (RUFFINATTO, 2004). 

No fundamento das relações também está presente a caridade como virtude que integra 

o amor humano com o Divino e a rede de relações que exprime o estilo do Sistema Preventivo 

num clima de reciprocidade. Um dos fios condutores das Cartas de Madre Maria Domingas 

Mazzarello é aquele do “tomar o cuidado”. O “tomar cuidado” é um modo de ser, um 

comportamento global que não tolera o reducionismo e a fragmentação. Não inclui somente a 

dimensão afetiva, mas a intelectual, espiritual, relacional e ética. O “tomar o cuidado” 

promove a pessoa em todas as dimensões.  

Outras categorias que emergem do estilo de Maria Domingas Mazzarello são: a 

capacidade interlocutora do diálogo educativo, juntamente com a compreensão da educação 

como um processo centrado na pessoa; a concepção de pessoa pautada na antropologia cristã, 

com uma visão unitária e otimista; um estilo educativo que coloca atenção e confiança nas 

novas gerações; a finalidade do itinerário educativo é o de ajudar os jovens a realizar o projeto 

de Deus, e a experiência de fé; a caridade como expressão feminina da “amorevolezza” 

salesiana, amor pedagógico vigoroso, livre e gratuito, que ajuda a pessoa a realizar-se 

plenamente; e a felicidade colocada no quadro de abertura aos outros (CAVAGLIÁ, 2008, p. 

214-220). 

Podemos constatar que o estilo salesiano nos traz alguns elementos muito concretos 

sobre o sentido de algumas linhas que emergem da salesianidade: uma opção clara pela 

pessoa do jovem que está no centro das atenções educativas; a busca de criar um projeto 

educativo por meio de um espaço pedagógico e didático, no qual se possa realizar a grande 

finalidade da instituição – educar os jovens, formando-os a partir dos valores, tornando-os 

pessoas capazes de assumir seu papel na sociedade e ser alguém aberto à construção de um 

sentido maior para a própria vida, projetando-a no horizonte da vida cristã. O olhar para o 

jovem tem em vista suas dimensões humanas e necessidades educativas, conforme sua própria 

realidade. O projeto é pensado tendo em vista a realidade do jovem em fase de 

desenvolvimento, necessitado de uma formação, de uma preparação para a vida.  

Os recursos metodológicos utilizados por São João Bosco e Maria Domingas 

Mazzarello seguem a mesma perspectiva do amor educativo, da atenção aos jovens, da busca 

de encaminhá-los para a vida, de fazer com que eles se sintam amados de forma diferenciada. 

A presença e o ambiente tornam-se meios eficazes para que os jovens, no processo de 

desenvolvimento da sua identidade, possam encontrar referenciais e experiências positivas, 

ricas de valores e de possibilidades que estimulem seu crescimento nas diversas dimensões.  
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3.5.5 Princípios da educação salesiana 

Ao identificar os princípios da educação salesiana citados no documento das Linhas 

Orientadoras da Missão Educativa, observa-se a utilização de algumas fontes de documentos 

do próprio instituto como fontes relacionadas a documentos da Igreja Católica, que reforçam 

as intenções dos princípios educativos salesianos.  

O projeto educativo, próprio do Sistema Preventivo, configura-se como um 

“patrimônio espiritual inspirado na caridade de Cristo Bom Pastor”, contemplado no evento 

da encarnação (INSTITUTO DAS FMA, 1982 apud INSTITUTO..., 2006, p. 31). Tal mistério 

revela que Deus quis comunicar-se mediante a experiência humana, exprimindo uma 

solidariedade radical (CONCÍLIO VATICANO II, 1979, 32s apud INSTITUTO..., 2006, p. 

31). A encarnação culmina com o Mistério Pascal de Cristo, Senhor da vida e da história.  Ele 

introduz na realidade Trinitária, revela o desígnio de salvação de Deus para a humanidade. Na 

encarnação do verbo de Deus feito homem, na sua experiência humana, a Sua proximidade a 

toda pessoa, ensina-nos a estar atentos a cada jovem na sua situação concreta de vida, nas suas 

relações e no seu ambiente e cultura (GIOVANNI PAOLO II, 2001, n. 5 apud INSTITUTO..., 

2006, p. 32).  

Realizamos, na missão educativa, uma mediação da dignidade da vocação da pessoa 

com a intimidade Trinitária, colocando em evidência a partir de uma visão antropológica da 

salvação cristã como única e integral de toda pessoa e de toda a humanidade, fazendo uma 

ligação entre evangelização e promoção humana. (PAOLO VI, 1979, p. 31 apud 

INSTITUTO..., 2006, p. 32).  

A promoção e a educação integral do jovem são critérios operativos que caracterizam 

as comunidades educativas das Filhas de Maria Auxiliadora. Maria Domingas Mazzarello 

inaugura um estilo que valoriza os dons da mulher, cultiva-os na formação e missão na 

sociedade e na Igreja (INSTITUTO..., 2006, p. 88-89). 

A partir da lógica da Encarnação, a Pastoral Juvenil das Filhas de Maria Auxiliadora 

coloca crianças, adolescentes e jovens – em particular os mais pobres – no centro da ação 

educativa, para que tenham vida em abundância, isto é, para que possam amadurecer em todas 

as dimensões da personalidade, segundo o projeto de Cristo. Esta prospectiva também permite 

à comunidade educativa possuir uma visão Teológica da pessoa humana como imagem de 

Deus, criada por amor e a valorizar a sua dignidade e inviolabilidade (INSTITUTO..., 2006, p. 

33). 

A vida e a dignidade da pessoa constituem em um valor absoluto e inviolável em todas 
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as fases e condições de sua existência. A missão educativa é fundamentada no Critério da 

Encarnação, portanto, possui uma visão da Salvação Cristã, como salvação integral da pessoa. 

À luz do mistério da Encarnação, deve-se colocar no centro a pessoa em crescimento, para 

que tenha vida em abundância, isto é, para que possa amadurecer em todas as dimensões. O 

Critério da Encarnação possibilita, a partir da antropologia cristã, construir uma visão da 

pessoa humana na sua unidade e reciprocidade. Em âmbito pedagógico, significa reconhecer 

que o processo educativo e o processo pastoral devem assumir a integralidade da realidade 

humana. Esta relação exige que se tenham presentes algumas perspectivas pedagógicas para 

permitir a maturação integral da pessoa, segundo a proposta típica do Sistema Preventivo 

(INSTITUTO..., 2006, passim). 

Os princípios do Sistema Preventivo – razão, religião e “amorevolezza” – juntos 

constituem os princípios de uma educação integral. A educação da razão que ajuda a pessoa 

no desenvolvimento da elaboração de categorias conceituais em relação aos conhecimentos 

culturais e a busca dos valores. O anúncio da mensagem cristã que favorece a experiência 

religiosa, a perspectiva social visa oferecer aos jovens uma educação para o compromisso 

com o “ser cidadão”, a perspectiva comunicativa que promove uma concepção de educação a 

partir de uma relação dialógica em nível das relações pessoais e em relação às novas 

possibilidades comunicacionais midiáticas. 
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4 PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO SALESIANA A PARTIR DO 

DOCUMENTO DAS LINHAS ORIENTADORAS DA MISSÃO 

EDUCATIVA DO INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA  

O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora produziu, ao longo de sua história, alguns 

documentos sobre a missão educativa. Após o período de 20 anos, o Instituto, motivado pelos 

novos cenários do contexto sociocultural e pelas novas urgências e necessidades educativas, 

que emergem na realidade juvenil, publicou um novo documento para a Pastoral Juvenil: 

“Para que tenham Vida e Vida em Abundância – Linhas Orientadoras da Missão Educativa 

das Filhas de Maria Auxiliadora” (INSTITUTO..., 2006, p. 7).  

Na reunião geral que é realizada a cada sexênio, entre o período de 1990 e 1996, foi 

expressa, respectivamente, pela Assembleia Geral a urgência da educação e da necessidade de 

respostas educativas nos diversos contextos provocados pelas múltiplas situações de pobreza, 

sobretudo no contexto juvenil e das mudanças de época.  Nasceu um forte desejo de renovar o 

compromisso com a educação a partir dos princípios e valores do próprio Instituto, que se 

preocupa em promover uma educação para a paz, a justiça e uma cultura de solidariedade, na 

valorização da interculturalidade. Com o desejo de renova e, ao mesmo tempo, de dinamizar 

as comunidades educativas nos projetos da sua ação educativa, foi deliberada a elaboração do 

documento com as linhas orientadoras para as atividades educativas do Instituto.  

 A tarefa da elaboração do documento que ofereceria as Linhas Orientadoras da Missão 

Educativa foi confiada à equipe do Conselho Geral do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora. A elaboração das Linhas de Orientação deveria seguir uma modalidade 

interativa, envolvendo todo o Instituto e se fundamentando no material existente no âmbito da 

Pastoral Juvenil. No ano de 2005, o documento foi publicado. A responsável geral pelo 

Instituto, Madre Antônia Colombo, na apresentação do documento assinala que o texto 

oferece linhas orientadoras essenciais e indica que elas precisam ser traduzidas em projetos 

adequados às situações concretas dos diversos ambientes.       

 Com o objetivo de analisar as perspectivas das propostas feitas pelas Linhas 

Orientadoras da Missão Educativa das Filhas de Maria Auxiliadora e de indicarmos os 

elementos fundamentais das propostas das suas Linhas Orientadoras, procuramos identificar 

algumas categorias que envolvem o processo da prática educativa salesiana. Além de analisar 

as categorias do documento das Linhas Orientadoras, temos em vista ampliar o contexto do 

significado destas referências que são indicadas no documento, a partir de outras referências 

do campo das Ciências da Educação e outras Ciências.  

Para atingirmos tal objetivo contextualizaremos o caminho histórico da Missão 
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Educativa das Filhas de Maria Auxiliadora e o contexto sociocultural da realidade atual para, 

em seguida, realizarmos a análise das perspectivas pedagógicas propostas pelo documento das 

Linhas Orientadoras e indicarmos alguns eixos e categorias que orientam a prática e as 

experiências educativas salesianas. Juntamente com a indicação das categorias propostas pelo 

documento das Linhas Orientadoras, serão descritas algumas experiências práticas por meio 

do registro de algumas observações realizadas no acompanhamento e na prática educativa em 

instituições educativas salesianas.  

Consideramos a complexidade de descrever a concretização prática destas 

experiências educativas realizadas, pois estamos diante de um extenso conjunto histórico de 

ações e realizações educativas. Mas, não é impossível apontar algumas ações e experiências 

mais significativas, para demonstrar a concretização das propostas vistas a partir da 

perspectiva teórica e práticas, que poderão contribuir futuramente para o campo da educação. 

Este conjunto de análises e aprofundamentos têm em vista, demonstrar as diversas 

perspectivas, categorias que são consideradas no processo da pedagogia salesiana ou da 

educação salesiana.  

4.1 O CAMINHO HISTÓRICO DA MISSÃO EDUCATIVA DAS FILHAS DE MARIA 

AUXILIADORA 

Ao percorrermos o caminho histórico do Instituto, identificamos o processo de 

realização de sua missão educativa, as escolhas, opções e intenções realizadas ao longo da 

história, bem como contextualizamos a missão educativa nas realizações no decorrer da sua 

existência. O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, nascido como tantos outros institutos 

religiosos, com uma clara opção pela educação das jovens, procurou realizar o seu trabalho 

em um contexto bastante estimulante do ponto de vista pedagógico.  

O século XIX é intitulado como o “Século Pedagógico”, devido ao crescimento dos 

pedagogos comprometidos com os aspectos culturais e pedagógicos. Realiza em diferentes 

níveis a tarefa que trata da recuperação das jovens, da defesa e prevenção e, igualmente, de 

instrução e formação profissional, de acordo com as exigências do tempo.  A educação é 

considerada como um fator de alto valor preventivo para os diversos setores da sociedade e de 

grande empenho pela educação e formação da pessoa. Ocorre uma síntese entre o zelo 

apostólico e a promoção humana, evangelização e educação, dimensões sociais e as 

coordenadas de natureza cristã e social (CAVAGLIÁ, 1999, p. 13-60). 

As obras fundadas refletiam um mesmo modelo uniforme. As mesmas construções dos 

colégios refletiam um modelo particular, uma concepção religiosa identificada, tanto na 
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Europa, como na América Latina, e por todas as partes. As coordenadas combinadas em 

relação à organização das atividades procuravam harmonizar “espírito”, “coração e corpo”, 

formando mulheres fortes e amáveis (LOPARCO, 2008, p. 7). 

O sentido de responsabilidade na salvação da juventude explica os motivos que 

levaram as FMA a assegurar a possibilidade de abrir oratórios como as associações marianas, 

as escolas profissionais, a busca por educar também os jovens maiores e não somente as 

crianças. As FMA esforçaram-se para animar e indicar modalidades de se conseguir bons 

resultados no reconhecimento da dignidade da pessoa, atuando de modo preventivo para 

encaminhar os jovens para o bem. Os jovens procuravam as irmãs para crescer em 

humanidade, encontrando os meios adequados para consegui-lo: cultura, formação moral, 

inserção social. A abertura de diversas obras segue as exigências dos locais, respondendo às 

necessidades das destinatárias e dos contextos geográficos.  

A proposta educativa adaptava-se a diversas realidades como nas cidades 

industrializadas, nos centros medianos e pequenos, em zonas agrícolas. As exigências 

educativas levaram as FMA a se preocuparem com uma preparação adequada, realizando 

cursos universitários, para responder a sua vocação educativa, antecipando as conquistas e 

reivindicações feministas. A preparação das professoras nas escolas normais, nos institutos e 

nas escolas magistrais era a única possibilidade de estudo e trabalho para as jovens de classe 

média-baixa (LOPARCO, 2008, p. 8-12). 

Uma abertura irrenunciável para as FMA foram às promoções de obras características 

como o oratório. O oratório colocava-se entre o mundo externo e o religioso, procurando a 

capacidade de atrair os jovens. O oratório promovia valores significativos para os jovens das 

classes populares, como o reconhecimento de um “tempo livre”, a socialização com as 

pessoas, interesses cultivados por meio do teatro, do associacionismo. O apostolado das FMA 

estimulou a assumir obras suscitadas pelo desenvolvimento industrial e derivadas da situação 

social: internatos e pensionatos para as trabalhadoras, cursos vespertinos e festivos para 

trabalhadoras e dependentes, bibliotecas itinerantes, associações de benfeitoras para facilitar 

os jovens a encontrar postos de trabalhos. Também se preocuparam em oferecer às jovens 

diversos trabalhos (LOPARCO, 2008, p. 8-12). 

 Com a falta de colégios femininos e a fama do espírito salesiano, em diversas capitais 

da América Latina, muitos colégios foram abertos com o apoio de ricos benfeitores e também 

com a ajuda do governo. No capítulo Geral XII, de 1953, junto ao tema das missões, se 

retomou o tema das escolas profissionais e as escolas para o trabalho, desejando dar-lhes uma 

maior qualidade, formando mulheres para a casa ou a educação da infância. Por outro lado, o 
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desenvolvimento do setor de serviços auxiliares e do trabalho feminino fora destas 

perspectivas dão impulso a novas exigências da formação (LOPARCO, 2008, p. 12-13). 

As Filhas de Maria Auxiliadora encontravam-se em meio à situação do pós-guerra, 

contexto do socialismo ateu e crescente imoralidade. Começaram, portanto, a assumir novos 

campos de trabalho. Nos decênios anteriores, as mudanças suscitaram o cuidado requerido 

pela mobilidade por causa do estudo (pensionatos, cursos de religião, associacionismos, 

bibliotecas) e dos trabalhos (cursos vespertinos, cursos de religião, associações para 

empregadas domésticas na cidade, assistência nas estações e portos de tráfico de mulheres, 

colocando-se em defesa da mulher). Atuam também em campo de migração na Itália, 

colaborando com “Italica gens”, assumindo muitos secretariados para a família e as mulheres 

que partiam para a América, acolhendo e orientando os imigrantes. Abriram obras para os 

filhos dos imigrantes.  

Nos primeiros dez anos do Instituto na Itália, a grande variedade de obra das FMA 

permitia acompanhar o desenvolvimento da condição feminina das classes populares e média-

baixa nos diferentes contextos. Nota-se a pluralidade de obras educativas formais e não 

formais com uma característica das FMA (LOPARCO, 2008, p. 13). 

O Capítulo Geral de 1947 expressou o tema: “Como adaptar praticamente nossas 

atividades de Filhas de Maria Auxiliadora e de São João Bosco às exigências atuais”. Depois 

das destruições bélicas, era urgente ocupar-se das obras assistenciais, do mundo do trabalho, 

da catequese.  

Em certo sentido depois dos primeiros decênios em que haviam estado à vanguarda 

em alguns contextos mais desenvolvidos, as FMA não haviam sido as religiosas 

mais abertas frente a algumas mudanças de pensamento, por tanto, têm dificuldade 

para ser culturalmente propositivas em modo alternativo. Em ambientes mais 

tradicionais e simples representavam uma instituição avançada e cheia de recursos 

para favorecer a promoção das mulheres, com experiências consolidadas em outras 

partes. (RUFFINATTO, 2003, p. 389-390 apud LOPARCO, 2008, p.13) 

O antigo e o novo, a segurança e a cautela em relação à abertura, à novidade, 

geralmente, coexistiram na eleição das obras e também nas ações educativas, que em alguns 

casos resultaram inadequadas, especialmente a partir dos anos de 1950, em que as FMA 

permaneciam na observância, enquanto as famílias e a sociedade mudavam seus costumes 

aceleradamente. Antes do concílio, Pio II havia afirmado que as congregações religiosas 

necessitavam de atualizar-se. Madre Linda Lucotti e, especialmente, Madre Angela Vespa, 

conscientes de que os meios tradicionais não eram mais válidos, organizaram cursos de 

atualização, novas atividades e associações, revista para adolescentes e a criação de um 

Instituto Superior de Formação Catequética, Pedagógica e da Integração da Formação 
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Salesiana (LOPARCO, 2008, p.17). 

Nos anos de 1960-1970, na Europa, durante o clima da contestação, iniciou-se a crise 

de internatos e dos pensionatos para as jovens trabalhadoras e, contemporaneamente, se 

iniciava um conflito entre educandas e educadoras pelo distanciamento da linguagem e do 

modo de pensar juvenil, especialmente nas cidades. O clima conciliar do Vaticano II 

convidava à renovação, as FMA tiveram a coragem de interrogar-se sobre a formação das 

educadoras e dos jovens, procurando discutir sobre as modalidades educativas que 

necessitavam de um compromisso com a inculturação nos diferentes contextos (LOPARCO, 

2008, p.17). 

Depois dos anos do pós-concílio dedicados a repensar a missão, Madre Marinella 

Castagno e, depois, Madre Antonia Colombo, deram grande impulso à missão, animando as 

FMA a saírem das próprias casas para ir ao encontro dos jovens, onde se encontrassem, tanto 

nos países onde a presença salesiana já estava consolidada, como em outras novas nações, 

especialmente no Projeto África e nas áreas asiáticas. As fronteiras educativas preventivas 

exigiam repensar as urgências da pobreza, o fenômeno da imigração e os novos aerópagos, 

especialmente da comunicação.  

O impulso para a missão provocou a descoberta da necessidade de uma inserção mais 

ativa no território, de redescobrir a pertença à Igreja local, a tecer redes de colaboração com 

quem se interessa pela educação, promovendo a formação de pequenas comunidades para 

uma presença informal. Madre Antonia, incentivou a cultura da vida, a promoção da mulher 

jovem e a sua dignidade, dando importância à humanização da cultura e das relações em uma 

perspectiva evangélica do carisma educativo salesiano. De acordo com uma perspectiva 

educativa, Madre Antonia também incentivou a educação para a cidadania (LOPARCO, 2008, 

p. 18).   

O lançar-se missionário é uma característica do Instituto, hoje, com as diversas 

presenças na África, na Europa, Centro Oriente, no Sudeste Asiático. Esta resposta 

missionária procura viver também nos contextos socioculturais do elevado desenvolvimento 

industrial, onde nem sempre é fácil descobrir o rosto dos pobres. A sociedade multicultural e 

multirreligiosa requer uma ação entusiasmada para realizar a evangelização (INSTITUTO..., 

1997, p. 28). 

Hoje, em diferentes nações e ambientes socioculturais, o Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora encontra-se diante de graves problemas educativos. Mas, o Instituto realiza sua 

missão educativa, procurando inculturar o Evangelho a partir da educação cristã dos jovens, 

segundo o projeto de educação preventiva. No campo educativo, o Instituto tem encontrado 
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diversos desafios, provocados pelos problemas sociais, os quais, de modo transversal, 

repercutem no campo educativo como: a violação da vida, o empobrecimento do mundo, a 

acumulação do poder, o individualismo hedonista que se configura como uma cultura de 

morte, os desafios da bioética, as injustiças sociais, a política econômica. 

Nesse contexto, o Instituto procura assumir a missão educativa salesiana, contribuindo 

para a humanização da cultura e uma cultura que valorize a vida, pelos caminhos da 

preventividade. Promove um estilo de relações marcadas pela reciprocidade e solidariedade. 

Respondendo às indicações da Exortação Apostólica da Vida Consagrada aos desafios atuais, 

constrói um novo feminismo, inspirado no Evangelho. Toma o cuidado da vida e o seu 

processo de desenvolvimento integral (CAVAGLIÁ, 1999, p. 13-60). 

Ao analisarmos o desenvolvimento histórico da missão educativa das FMA, 

verificamos o desempenho concreto do Instituto nos diversos espaços de educação, tanto 

formal, quanto informal, bem como a sua abertura para os novos contextos socioculturais e 

preocupação em responder às necessidades educativas dos jovens, de acordo com as 

exigências socioeducacionais.  

Embora em alguns momentos a Instituição tenha concentrado suas ações educativas 

em obras e, às vezes, tenha assumido uma postura mais tradicional que inovadora, é 

significativo perceber que, na atualidade, existe concretamente uma grande preocupação com 

a inovação e o acompanhamento dos tempos de mudanças e transformações, que ocorrem na 

sociedade e no mundo. 

Constatamos a preocupação com uma inculturação do carisma e uma releitura do 

Sistema Preventivo, para poder aproximar-se das novas gerações com um novo impulso de 

evangelização do mundo juvenil e da cultura na qual se encontram inseridas. A opção sempre 

mais decidida é de ir ao encontro dos jovens nos espaços esquecidos pela sociedade e 

marcados pela realidade da pobreza e da exclusão social, embora ainda permaneça um grande 

quadro de obras mais resistentes à abertura para novas experiências de missão, o que faz com 

que o carisma ainda esteja plenamente vivendo o dinamismo do ideal pelo qual nasceu.   

Com o desenvolvimento de uma cultura feminina, o Instituto se posiciona pela opção 

de uma cultura que visa valorizar o papel da mulher na sociedade. A busca de realizar uma 

ação educativa mais aberta à reciprocidade e à solidariedade são as opções que marcam um 

novo itinerário histórico do ser Filha de Maria Auxiliadora, na Igreja e na sociedade. 

Também, o campo educativo se beneficia com um novo estilo focado no Sistema Educativo 

Preventivo, aberto para a reciprocidade, a relação e a interação educativa.  
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4.2 CONTEXTO SOCIOCULTURAL EM QUE SE DESENVOLVE O PROCESSO 

EDUCATIVO DA PASTORAL DAS FMA NO BRASIL 

É importante resgatar a memória e a história da vinda da presença salesiana no Brasil. 

São João Bosco foi um grande idealizador de projetos educativos para além da própria Itália, 

e participou ativamente do incentivo da Igreja Católica para a realização de projetos 

missionários, ou seja, da proposta que os religiosos deixassem a própria pátria para realizarem 

atividades missionárias em outras terras. Em relação à vinda dos salesianos para o Brasil 

existem dados históricos concretos de um sonho que São João Bosco teve em relação ao país.  

 Os sonhos de caráter transcendente são um fenômeno na vida de São João Bosco, e 

todos os grandes projetos de sua vida tiveram origem nos sonhos. A cidade de Brasília nasce 

com a certeza de ter sido sonhada por São João Bosco, a ponto de se ter difundido entre os 

habitantes de Brasília uma devoção a São João Bosco. Na sua fundação, a Igreja ao declarar o 

santo patrono da cidade logo pensou em Nossa Senhora Aparecida como Patrona de Brasília, 

mas os ex-alunos salesianos pediram para que a Igreja declarasse como Patrono São João 

Bosco. Para a solução da situação colocaram São João Bosco como copatrono da cidade, 

atendendo às duas solicitações (COSIMO, 1990, p. 135-137).    

 A vinda dos salesianos para o Brasil acontece no ano de 1883:  

Em 1877, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, pediu a São João 

Bosco que mandasse salesianos à sua diocese, para começar um trabalho com jovens 

necessitados de amparo. São João Bosco só pôde atender ao pedido em 1883, 

quando os primeiros salesianos se estabeleceram em Niterói, RJ. (GRUEN, 2013) 

 O objetivo da vinda dos salesianos para o Brasil foi a proposta de realizar trabalhos 

educativos com os jovens pobres:  

De fato, no Brasil, como nas origens da obra de São João Bosco, os salesianos logo 

tiveram a preocupação de proporcionar a esses jovens um jeito de eles mesmos 

prepararem seu futuro: boas escolas profissionais e agrícolas, onde também teriam 

formação cívica, moral, religiosa, sempre naquele clima de amizade que devia ser a 

característica da educação salesiana. [...] De fato, a vinda também das Filhas de 

Maria Auxiliadora, a multiplicação dos oratórios e escolas profissionais, os 

salesianos  cooperadores e amigos da obra, as vocações para manter vivo esse 

projeto – tudo isso, com a bênção de Deus, levou adiante e solidificou essa obra. 

(GRUEN, 2013) 

 A obra salesiana implantada no Brasil, em 1883, teve, ao longo das cinco primeiras 

décadas, um desenvolvimento significativo. Numa primeira etapa, tiveram prioridade a 

formação dos oratórios festivos e as escolas profissionais e agrícolas, com a preocupação de 

formar os jovens para o trabalho. A partir de 1908, em razão das facilidades oferecidas pelo 

governo em termos de oficialização do curso secundário, os salesianos passaram a promover 
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em seus ambientes educativos o ensino acadêmico para os filhos de famílias da classe média 

emergente. Porém, sempre continuaram existindo atividades educativas para os jovens mais 

pobres, embora tenha enfraquecido com a complexidade das obras educativas acadêmicas. A 

partir de 1931, foram realizadas ações missionárias significativas, no Rio Negro, com a 

abertura de diversas escolas, hospitais e obras sociais (AZZI, 2003, p. 479-483). Na 

atualidade, além das escolas, faculdades, universidades, escolas profissionais e centros 

juvenis, existem outras obras salesianas que são realizadas como as missões, em locais mais 

periféricos, especialmente na região da Amazônia.  

A vinda das FMA para o Brasil ocorreu logo após os primeiros anos de sua fundação, 

no ano de 1892 (AZZI, 1999b, p. 23). O contexto sociocultural no qual se desenvolveu a 

missão educativa das FMA, portanto, situa-se no final do século XIX e ao longo do século 

XX. Foi um período em que, no Brasil, inicia-se uma mudança radical do modelo econômico 

agrário exportador, com o surgimento da burguesia industrial urbana. Aumenta o operariado, 

recrutado entre os imigrantes italianos e espanhóis.  

O populismo é um fenômeno político típico da América Latina e surge com a 

emergência das classes populares urbanas, resultantes da industrialização, que se acham 

insatisfeitas com as suas condições de trabalho. Nesta época, inicia-se, também, a supremacia 

econômica dos Estados Unidos, cujos interesses imperialistas se chocam com o modelo 

nacionalista. A invasão econômica e cultural americana, as indústrias multinacionais, a 

penetração do capital estrangeiro agrava a situação de pobreza (ARANHA, 1989, p. 240-241). 

A educação feminina, no final do século, começou a despertar algum interesse. A 

maioria das mulheres vivia em situação de dependência e inferioridade, excluída da 

oportunidade de uma instrução escolar. Em algumas famílias abastadas, às vezes, as mulheres 

aprendiam a ler, mas se dedicavam especialmente às prendas domésticas e à aprendizagem de 

boas maneiras. Aos poucos, aparecerão as escolas religiosas que se ocupariam da educação da 

mulher (ARANHA, 1989, p. 194).   

A condição social da mulher, por ocasião da vinda das FMA para o Brasil, insere-se 

nos padrões culturais da época, na qual à mulher é reservado o espaço doméstico, 

permanecendo as atividades públicas como domínio masculino. Esta condição social da 

mulher refletia-se também no campo educativo: a escolarização era reservada aos meninos 

(AZZI. 1999b, p. 45-47) 

Após a Primeira Guerra prenunciam-se os novos tempos: a industrialização e a 

urbanização formam a burguesia urbana; o surgimento de uma pequena burguesia que busca 

acesso a uma educação elitista e técnica, o operariado exigindo um mínimo de escolarização, 



69 
 

tudo isso provocou uma expansão do ensino. Porém, a situação do analfabetismo atingia um 

alto índice, numa população predominantemente rural. O ensino continua pertencendo 

somente a uma classe elitista (ARANHA, 1989, p. 242-243). 

A situação começou a melhorar com a industrialização e urbanização do país. A 

industrialização exigia cada vez mais uma melhor qualificação da mão de obra. Encontramos 

uma história da educação marcada pela exclusão, considerando o segmento de baixa renda, 

mas a exclusão se estende em relação às mulheres; independentemente de serem ricas ou 

pobres, sempre estiveram excluídas da educação formal, tendo sido encaminhadas para 

atividades de “natureza feminina”, de esposas e mães.  

Na década de 1950, com o desenvolvimento da indústria houve um aumento na 

procura dos cursos que encaminhavam as mulheres para o setor de serviços e, na década de 

1960, evidencia-se uma evolução com a mobilização de diversos movimentos, especialmente 

em Paris, com a irradiação mundial do movimento feminista, a revolução sexual, enfim a 

defesa dos direitos humanos. A luta pela emancipação feminina une-se aos esforços para a 

profissionalização em um mundo capitalista, no qual as dificuldades passam a ser de outra 

natureza. Assim, partir das décadas de 1950 e 1960, de modo marcante até o final do século 

XX, ampliou-se o acesso à universidade e a diversificação do campo de trabalho (ARANHA, 

1989, passim). 

Uma das características da implantação da obra de São João Bosco no país foi o 

atendimento às solicitações dos bispos, que estavam à frente de um movimento reformista do 

catolicismo. A situação da Igreja no Brasil era de crise e decadência. Assim, nos meados do 

século XIX, iniciou-se um movimento do episcopado, empenhado na substituição do antigo 

modelo eclesial da Cristandade, de raiz medieval, pelo modelo romano de Igreja, considerado 

perfeito de acordo com o Concílio de Trento (AZZI, 1999b, p. 28). Na implantação desse 

modelo, os bispos procuraram o apoio das congregações, a fim de colaborarem na obra da 

reforma católica. Daí o apelo endereçado aos salesianos e às Filhas de Maria Auxiliadora.  

Na perspectiva de Lasagna, a missão dos salesianos e das Filhas de Maria Auxiliadora, 

na América Latina, deveria ser o cuidado das meninas pobres e abandonadas e também a 

abertura de colégios para a classe dirigente. A atividade educacional foi desenvolvida 

especialmente por meio de três modalidades específicas: oratórios festivos, externatos e 

internatos, com a finalidade principal da educação católica. Além das aulas de doutrina cristã, 

a ênfase maior era direcionada para a prática sacramental, tendo como ideal o proposto por 

São João Bosco. Como meio de incentivo à prática dos valores cristãos foram organizadas as 

associações juvenis. Na maioria dos colégios, ministrava-se apenas a instrução elementar 
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(AZZI, 1999b, passim). 

O período de 1942-1967 identifica um tempo de grande expansão do Instituto. A 

missão dará ênfase à promoção educacional, por meio dos estabelecimentos de ensino, 

destinados ao atendimento da classe média da população. Na maioria das casas religiosas 

foram abertos oratórios festivos, e em diversas localidades e em alguns colégios foram 

iniciados cursos noturnos, em outros, as escolas domésticas. Registra-se, também, a 

colaboração das Irmãs em atividades de assistência social. Nos estabelecimentos de ensino 

foram mantidos os regimes de internato e externato e, eventualmente, semi-internato. A 

formação das meninas constituía a preocupação básica da atuação educacional, prevalecia a 

orientação para a constituição de lares católicos (AZZI, 1999a, p. 444-446).  

A educação religiosa enfatizava o aprofundamento da fé por meio da catequese e da 

prática sacramental, com um estímulo especial ao sacramento da penitência. Para enriquecer a 

formação religiosa e moral eram promovidas associações religiosas. A valorização da 

proposta pedagógica de São João Bosco se dava por meio da educação artística: sessões de 

teatro, música, canto (AZZI, 1999a, p. 444-446). 

Na atualidade, de acordo com o projeto da Província Salesiana, dos anos 2003 a 2007, 

projeta-se a missão educativa com a perspectiva evangelizadora, mediante a preocupação com 

a educação integral, que tem por fim formar bons cristãos e honestos cidadãos. O Sistema 

Preventivo compreendido como um processo de educação e evangelização, o contexto das 

transformações tecnológicas que dominam o campo da comunicação social provoca a 

necessidade de unir dois polos: o processo de educação e comunicação, situando a 

“educomunicação” como uma via privilegiada para atualizar o Sistema Preventivo.  

Mediante o contexto do fenômeno migratório que forma a sociedade multicultural e 

multirreligiosa, projeta-se a necessidade de educar e se educar para a interculturalidade, tendo 

em vista o compromisso com a educação, com a força profética do Sistema Preventivo na 

educação para a justiça e a paz, optando-se por uma cultura da solidariedade e da vida e pela 

valorização da interculturalidade (PROVÍNCIA SALESIANA, 2003-2007, passim). 

4.3 PROSPECTIVAS PEDAGÓGICAS DAS LINHAS ORIENTADORAS DA MISSÃO 

EDUCATIVA DAS FMA 

As Linhas Orientadoras da Missão Educativa das Filhas de Maria Auxiliadora (2006), 

pensando em oferecer um processo de amadurecimento integral do campo educativo, 

apresentam as seguintes perspectivas pedagógicas: cultural, evangelizadora, social e 

comunicativa, que permitem ter presente na missão educativa a complexidade e a totalidade 
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da realidade humana. Estas perspectivas trazem um novo enfoque para o Sistema Educativo 

Salesiano, compreendido a partir de outras dimensões teóricas. Assim, torna-se fundamental 

indicar alguns elementos citados pelo documento das Linhas Orientadoras em relação a estas 

perspectivas pedagógicas para aprofundar o significado dos seus referenciais.  

O critério da Encarnação ajuda-nos a compreender o mistério de Deus e da pessoa 

humana na sua unidade e reciprocidade. Em âmbito pedagógico isso significa 

reconhecer que o processo educativo e o processo pastoral devem assumir a 

integralidade da realidade humana. A plenitude de tal relação exige que se tenham 

presentes algumas perspectivas pedagógicas para permitir a maturação integral da 

pessoa, segundo a proposta educativa típica do Sistema Preventivo. Tal finalidade se 

persegue conjugando perspectivas estreitamente integradas entre si: a cultural, a 

evangelizadora, a social e a comunicativa. Elas são pontos de vista parciais que 

permitem ter presente a complexidade e a totalidade da realidade humana. 

(INSTITUTO..., 2006, p. 34) 

 A preocupação preventiva é transversal a todos os processos e às estratégias 

educativas postas em ação, e é critério de escolha, de julgamento e de avalição da ação. Ela 

enfoca a formação de bons cristãos e honestos cidadãos, repensa e reinterpreta tal finalidade à 

luz da complexidade atual, do pluralismo, da multiculturalidade e multirreligiosidade 

(INSTITUTO..., 2006, p. 34).  

4.3.1 Perspectiva cultural 

 A perspectiva cultural da educação engloba uma diversidade de aspectos importantes 

para o processo educativo, como indica a orientação proposta pelo documento das Linhas 

Orientadoras:  

A complexidade do contexto sociocultural em que vivemos requer não só uma fé 

robusta e a adesão convicta aos valores evangélicos, mas também a elaboração 

inteligente de categorias conceituais que permitam interpretar e dar significado à 

realidade, em vista da promoção de uma cultura da vida. A dimensão metodológica 

da razão, que caracteriza o Sistema Preventivo, orienta a proposta cultural para a 

descoberta das necessidades profundas dos jovens e de suas demandas, de modo a 

despertar um consenso racional. Orienta ainda a focalizar a importância da cultura, 

do pensamento crítico, da busca da verdade, no confronto e no diálogo. Essa 

proposta evidencia uma concepção de pessoa e de sociedade, que se inspira nos 

valores evangélicos e que abre a um diálogo respeitoso e construtivo com outras 

concepções de vida. [...] Tal perspectiva configura-se como itinerário educativo para 

o conhecimento e o respeito de si mesmo, o desenvolvimento da autonomia pessoa e 

do senso crítico, a aquisição da capacidade de escolha diante de situações diferentes 

e contrastantes, assumindo as próprias responsabilidades, maturação e a de um 

pensamento aberto e flexível, disposto à formação contínua. [...] Educar pode ajudar 

a ler a realidade e a cultura midiática; para despertar, especialmente os jovens, a 

participar responsavelmente da vida social e política, e a oferecer sua contribuição 

específica em nível cultural e profissional. (INSTITUTO..., 2006, p. 34-35) 

A prospectiva cultural no Sistema Preventivo está relacionada com a dimensão da 

razão. A razão, no Sistema Preventivo, pode traduzir-se por:  
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Progressiva consciência dos condicionamentos orgânicos, psíquicos, sociais, 

econômicos, políticos e culturais, que fundamentam e que explicam o difícil 

processo de maturação do homem na sociedade de hoje, para apoderar-se da 

dinâmica e orientá-la conscientemente para um projeto de personalidade aberta para 

a sociabilidade e para a solidariedade (MILANESI, p. 164 apud  SCARAMUSSA, 

1984, p. 113). O jovem possui uma exigência de autonomia, de ser ele mesmo, de 

sentir-se responsável. O sistema educativo de São João Bosco exige que ele seja 

educado não mediante a pressão emotiva, mas com a verdade, descobrindo e 

desenvolvendo as suas potencialidades (FERREIRA, 2008, p. 15). Exige também a 

formação das convicções e a liberdade para pensar e agir com autonomia, a busca de 

clareza nas idéias, e a aquisição de uma escala de valores. A possibilidade do uso da 

razão por parte do educador na relação com o educando provoca no jovem uma 

resposta amadurecida, racional e crítica. (FONSECA, 1998, p.45-50 apud 

FERREIRA, 2008, p. 16) 

Nessa perspectiva, a razão implica em uma educação para a criticidade como 

dimensão da racionalidade e como atitude de acompanhamento do educando no contexto em 

que se insere. Implica também em proporcionar o conhecimento da própria cultura e a 

habilidade para criar novos modelos culturais que tenham em vista o desenvolvimento de uma 

qualidade de vida na sociedade, o potenciamento da capacidade de estabelecer relações entre 

educadores e educando numa perspectiva dialógica, que favoreça o amadurecimento humano 

e a construção de um referencial de valores.  

O educando deverá realizar algumas aprendizagens como: aprender a conhecer a si 

mesmo, a construir uma autonomia pessoal e consenso crítico, aprender a fazer escolhas, 

aprender a possuir uma capacidade de pensar aberta e disposta a estar em um processo 

contínuo de formação. Além disso, é importante despertar na juventude a curiosidade 

intelectual, desenvolvendo um senso crítico sobre a realidade, desenvolver uma qualificação 

técnica e competências para o trabalho em equipe e a capacidade de iniciativa; também a 

aprendizagem da comunicação interpessoal, a comunicação em todas as formas e expressões: 

comunicação interpessoal e de grupo, uso crítico dos meios de comunicação, a formação da 

capacidade de julgamento e discernimento ético, modelos de convivência social e a 

solidariedade. 

Nas Linhas Orientadoras a dimensão da razão no Sistema Preventivo indica a proposta 

cultural para a descoberta das necessidades dos jovens, orientando o desenvolvimento do 

pensamento crítico, da busca da verdade, por meio do confronto e do diálogo. Em relação à 

preventividade, a prospectiva cultural visa promover a formação contínua da pessoa, 

procurando educar para uma leitura crítica da realidade e da cultura midiática, despertando 

para a participação na vida social e política, para a doação de uma contribuição nos níveis 

culturais e profissionais (INSTITUTO..., 2006, passim).  

A complexidade das ciências induz a levar em conta, no contexto educativo, a 

realidade em que se vive. Com isso, o Sistema Preventivo é considerado como elemento 
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transversal a todos os processos e estratégias, segundo a finalidade de formar bons cristãos e 

honestos cidadãos, repensando e reinterpretando tal finalidade à luz da complexidade atual, 

que é o pluralismo e a multiculturalidade. Assim, o Sistema Preventivo considera, no processo 

educativo, a sociedade multicultural, com as mudanças culturais, as novas formas de 

comunicação, a pluralidade dos modos de comunicação e, esta abertura, permite a 

compreensão e consideração no processo educativo do contexto cultural (INSTITUTO..., 

2006, passim). 

A comunidade educativa é orientada a abrir-se a um diálogo atento ao contexto 

sociocultural no qual está inserida, dando atenção às culturas para que o processo intercultural 

aconteça a partir da elaboração de uma cultura crítica e fazer, assim, com que os jovens 

possuam uma visão intercultural e inter-religiosa, que aprendam a conjugar a identidade e a 

diferença (INSTITUTO..., 2006, passim). 

O processo de diálogo com o contexto cultural realiza-se por meio de uma 

metodologia experiencial orientada para a elaboração de conhecimentos e competências; 

busca o desenvolvimento de estratégias como a interdisciplinaridade que considera os 

diversos âmbitos do saber e a interculturalidade. A partir deste diálogo com a realidade, a 

comunidade educativa dedica-se à elaboração de um projeto de formação integral, que 

colabora com a transformação social. Para responder aos novos desafios culturais, o 

documento indica a necessidade de favorecer processos de formação permanente e de 

autoformação que permitem o potenciamento e a construção de novas metas (INSTITUTO..., 

2006, passim).  

A questão cultural no contexto educacional da atualidade vem sendo discutida de 

forma ampla e apresentam muitas perspectivas para que a educação possa repensar a sua 

dimensão cultural. Apresentamos, a seguir, algumas indicações desta discussão no âmbito 

educativo.  

A realidade cultural evoca a importância de enfatizar a necessidade de conectar, de 

forma crítica, as forças e as limitações dos códigos culturais e sociais que definem suas 

próprias histórias e narrativas (OZMON; CRAVER, 2004, p. 360). O conhecimento é um 

atravessador de fronteiras. Estas fronteiras são culturais, historicamente construídas e 

socialmente organizadas dentro de mapas e regras que limitam ou capacitam identidades 

particulares, capacidades individuais ou formas sociais. Os conhecimentos penetram nas 

fronteiras do significado, nos mapas das relações sociais e nos valores que estão sendo 

renegociados ou reescritos nas fronteiras e coordenadas por uma política cultural (OZMON; 

CRAVER, 2004, p. 360-361). 
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A questão cultural, na atualidade, possui a compreensão de que a racionalidade não se 

fundamenta no princípio da subjetividade, mas na perspectiva dialógica, na qual todos são 

chamados a participar. Educar para e com a cultura é fazer viver na cultura o significado do 

aprendido pelos sujeitos, o valor do conteúdo e a busca pela apropriação significativa, 

valorizando a expressão de cada um e da autonomia dos sujeitos como possibilidade crítica 

(SACRISTÁN, 2000, p. 51-52).  

A Paidéia como reconstrução do ser humano pela obtenção da verdade, pelo exercício 

da racionalidade, pela autonomia e liberdade da pessoa, pela justiça e solidariedade implica 

em auscultar o mundo que temos e nele inserir os indivíduos como seres conscientes, 

construídos pela cultura subjetivada. A partir do acervo cultural, impulsionar a criação da 

cultura e da sociedade por meio de uma educação que tem em vista um projeto cultural, 

enquanto capacidade de fazer aflorar pessoas e sociedades melhores, vida melhor, 

transcendendo o presente (SACRISTÁN, 2000, p. 60). 

A prospectiva cultural no processo educativo visa oferecer oportunidade às pessoas de 

se localizarem na história e de se tornarem sujeitos na construção de identidades e sociedades, 

possibilitando a discussão sobre as diversas experiências, descentralizando o poder e 

estabelecendo novas práticas democráticas nas relações sociais. Enfim, formar uma noção 

crítica de autoridade que descentralize as reivindicações essencialistas de poder, iniciando os 

estudantes em uma cultura que multiplica em vez de restringir (SACRISTÁN; GÓMEZ, 

1998, p. 363). 

Os componentes culturais podem ser indicados como a estrutura do sistema social, o 

sistema econômico, o sistema de comunicação; o sistema tecnológico, o código moral, o 

sistema de crenças, o sistema estético e o sistema de maturação humana. A proposta é que 

estes componentes façam parte do currículo cultural, sugerindo a necessidade de pensar um 

currículo pluricultural (LAWTON, 1989 apud OZMON; CRAVER, 2004, p. 237).    

Em nosso tempo histórico surge o reconhecimento do sentido de unidade na 

multiplicidade, sendo assim, é importante valorizar a compreensão da unidade e 

multiplicidade por meio da educação dos direitos humanos, na qual seriam priorizados os 

fundamentos éticos da autonomia da subjetividade humana, o reconhecimento de poder ser 

diferente; há necessidade de priorizar os valores como a paz, a democracia, a liberdade e o 

respeito ao direito dos valores pessoais e à diferença. O fenômeno do multiculturalismo é 

visto como grande desafio para o exercício da democracia em nível internacional, nacional e 

regional. Por outro lado, o diálogo sobre as dificuldades na vida cultural será possível por 

uma educação sistemática e permanente (SIDEKUM, 2003, p. 249 -250). 
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A construção de uma perspectiva intercultural da educação apresenta a necessidade de 

que a realidade educativa e social oriente o aprendizado dos alunos, respeitando as suas 

características específicas, compensando as diferenças discriminatórias e buscando formas 

educativas diversas. Dentro do contexto da diversidade emergem duas necessidades que 

devem ser consideradas: primeiramente, os princípios compartilhados, o trabalho em 

conjunto; secundariamente, uma análise específica que possibilite a transformação da 

educação, assumindo a diversidade, levando em conta o seu aspecto ideológico, questionando 

o quê, o porquê e como se fazem as coisas em função da mudança e da transformação. 

 Encontramos, então, a necessidade de aprofundar a diversidade, a partir dos princípios 

da democracia e da participação, de construir o conhecimento de forma compartilhada com a 

comunidade, elaborando um projeto educativo que pense o futuro, através da análise crítica e 

da realidade e a denúncia das suas contradições, estabelecendo valores de uma educação 

voltada para a pessoa (IMBERNÓN, 2000, p. 87). 

Constatamos que a perspectiva cultural da educação é considerada nas linhas 

orientadoras, mas o documento não aprofunda tão significativamente o conteúdo desta 

prospectiva, apenas sinaliza como uma linha de ação educativa importante a ser considerada 

dentro do processo educativo, na atualidade, relendo o elemento da razão como um elemento 

do Sistema Preventivo que deverá ser reinterpretado, tendo presente uma visão cultural. Mas 

considera os aspectos da construção da cultura a partir da complexidade da sociedade atual, 

especialmente no campo das ciências, que exige a elaboração do conhecimento de forma 

interdisciplinar, da formação para o pensamento crítico, da interculturalidade, da formação 

continuada, de um processo educativo que valorize o contexto cultural emergente na 

sociedade. 

A prospectiva cultural dentro das Linhas Orientadoras responde às necessidades da 

sociedade atual, especialmente em relação aos novos contextos da sociedade e à necessidade 

de pensar criticamente a educação em relação a estes novos elementos culturais da era 

planetária, da sociedade globalizada e das novas tecnologias da informação. A visão cultural 

traz o contexto completo da vida da sociedade. Portanto, no momento do planejamento do 

projeto educativo a comunidade deverá fazer um diagnóstico mais aprofundado do próprio 

contexto cultural.  

4.3.2 Prospectiva evangelizadora   

Nas Linhas Orientadoras, a prática da Pastoral Juvenil do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora visa à formação integral da pessoa, que implica em correlacionar ação educativa 
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e ação evangelizadora, colocando Cristo como referência para a construção da personalidade e 

para o discernimento dos valores culturais do ambiente, assim como oferecer elementos para 

se repensar uma Pastoral Juvenil de forma orgânica, projetual no estilo salesiano 

(INSTITUTO..., 2006, passim). 

A originalidade da pastoral juvenil salesiana é bem expressa na fórmula: evangelizar 

educando e educar evangelizando. Com efeito, ela tem em mira promover o jovem 

na sua totalidade, mediante a educação, e tem como finalidade última a salvação em 

Cristo. Estamos convencidas de que tal  processo é possível, seja quando o 

anúncio possa ser feito explicitamente,  seja quando ele é proposto como valor 

humanamente importante, como no caso daqueles países nos quais a ação educativa 

se realiza em ambientes multi-religiosos. (INSTITUTO..., 2006, p. 35- 36)  

O “educar evangelizando” e “evangelizar educando” possui como finalidade última da 

promoção do jovem na sua totalidade, mediante a educação, a salvação em Cristo. Trata-se de 

anunciar a mensagem cristã para que os jovens possam fazer a experiência do amor de Cristo, 

reconhecendo-o como sentido de vida. A evangelização depende, em grande parte, de uma 

mediação cultural que possibilite a compreensão da mensagem cristã. A religião orienta a 

pessoa para a construção de um caminho de felicidade. O testemunho, a linguagem mais 

próxima dos educadores e dos jovens possibilita aceitar a vida como vocação e realizar um 

projeto de vida. Os processos educativos e o processo pastoral assumem a integralidade da 

realidade humana. A comunidade educativa deverá elaborar um projeto educativo e adotar 

algumas estratégias que tenham em vista construir uma sociedade justa, pacífica, democrática, 

na qual se harmonizam as diferenças (INSTITUTO..., 2006, passim).  

Para realizar a evangelização dos jovens, constata-se a necessidade de construir um 

projeto educativo pastoral, adotando a modalidade de itinerário para educar o jovem na busca 

do sentido da vida e para o amadurecimento da fé. O itinerário do processo de evangelização e 

educação é orientado para responder à necessidade dos jovens de uma construção do projeto 

de vida fundamentado sobre uma consistência interior, respondendo a questões como a 

exigência da formação da pessoa, as escolhas e decisões, os valores da verdade, da bondade, 

da beleza, da felicidade, da justiça, da paz, da gratuidade, da defesa dos direitos humanos e da 

salvaguarda da criação, que são evidenciados como fundamentais para uma existência 

fundada sobre a cultura da vida e do amor. Há ainda a necessidade de uma formação para a 

interioridade, para a descoberta da filiação divina, para o relacionar-se positiva e serenamente 

consigo mesmo, o ser capaz de descobrir a própria vocação (INSTITUTO..., 2006, passim). 

A prospectiva evangelizadora se refere a um âmbito do cristianismo que se preocupa 

em comunicar a humanidade a sua proposta de experiência religiosa. Porém, na verdade esta 

ação evangelizadora leva em consideração a própria pessoa com a sua dimensão espiritual ou 
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que se volta para o transcendente. Torna-se necessário buscar no campo das Ciências da 

Educação alguns teóricos que consideram a totalidade do ser humano no processo educativo, 

incluindo o aspecto da dimensão espiritual, conforme podemos observar nas indicações a 

seguir.  

O processo de aprendizagem deverá contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa: espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade. Considerando que todo ser humano deverá ser preparado para superar a 

desumanização do mundo, relacionada com a evolução técnica. São conferidos a todos os 

seres humanos a liberdade de pensamento, o discernimento, os sentimentos e a imaginação de 

que necessitam para desenvolver os seus talentos e serem donos do seu destino (DELORS, 

2001, p. 89-101). 

O educando deverá aprender a ser aberto a uma experiência pessoal com o sagrado, 

encontrando um sentido para a vida. Deverá também elaborar dentro de si uma vinculação 

entre todas as coisas, resgatando a reverência pela vida e construindo cotidianamente uma 

consciência cósmica. Deverá ainda aprender a vivenciar uma espiritualidade, vinculando 

interioridade e exterioridade, sendo a exterioridade especialmente em relação ao engajamento 

sociopolítico, bem como aprender a fazer uma junção entre o humano e o divino, integrando o 

próprio ser (SANTOS NETO, 2002, p. 38-40).   

No âmbito teológico, a via da evangelização comporta o anúncio do mistério de Deus 

revelado para a humanidade. O processo de evangelização se dá por meio de um caminho 

unitário e gradual em relação à adesão amadurecida a Cristo e exige um encontro experiencial 

com o Cristo. A evangelização só é possível por meio de um anúncio culturalmente 

significativo que considera as questões da vida humana (MIDALI; TONELLI, 1992, p. 176).  

A evangelização visa atuar no tempo com o projeto de Deus sobre a pessoa humana e 

sobre a história, tendo uma atenção à pessoa humana com os seus valores, desejos e 

experiências. A partir desta visão, a vida se torna lugar de encontro com Deus (TONELLI, 

1996, p. 76-78). A primeira finalidade da evangelização é o desenvolvimento espiritual da 

pessoa que é acompanhada dentro de um itinerário de fé, para que ela possa fazer uma opção 

concreta de fé e centrar a própria personalidade em um sistema de valores (DICASTÉRIO..., 

1998, p. 30).   

A realidade mais forte do projeto educativo salesiano, conforme vimos anteriormente 

nas Linhas Orientadoras da Missão Educativa, é a formação dos valores humanos. A proposta 

evangelizadora do cristianismo preocupa-se fundamentalmente em propor valores humanos 

para as pessoas, em vista de construir um ambiente social mais humano. Esta realidade é 
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compreendida por São João Bosco na sua prática, embora tenha uma intenção clara por uma 

evangelização explícita na educação. 

A prática do Sistema Preventivo na perspectiva evangelizadora corresponde ao 

elemento da religião. Educar a juventude significava para São João Bosco ajudá-la a atingir a 

salvação. Uma salvação que é entendida em relação à realidade total da vida 

(SCARAMUSSA, 1984 apud FERREIRA, 2008, p. 21). A proposta evangelizadora também é 

compreendida como possibilidade de ajudar o jovem a conhecer o conteúdo religioso, 

levando-o a aderir a Cristo como modelo, como mestre, conformando a vida e as ações de 

acordo com os princípios cristãos (FERREIRA, 2008, p. 21). 

A visão das Linhas Orientadoras sobre a perspectiva evangelizadora busca a 

integração orgânica do projeto educativo, valorizando, não somente o anúncio do conteúdo da 

fé cristã, mas a organicidade entre evangelização e educação. Os processos educativos devem 

ser elaborados de forma integral, considerando a realidade espiritual e a vida da pessoa 

inserida em um contexto cultural, social, pessoal, dando conta de suprir a necessidade de 

integrar na sua existência a totalidade das dimensões que a envolvem. Especialmente, 

considera que o processo educativo pastoral deverá integrar as realidades culturais e 

religiosas, para responder às necessidades humanas de uma experiência religiosa e de 

formação de uma identidade de valores centrada na experiência religiosa. Estes são elementos 

que atendem às necessidades educativas das dimensões humanas. 

O processo de evangelização realizado de forma orgânica responde às exigências de 

uma educação integral. Assim, a proposta de um itinerário educativo rumo à fé que caminhe 

junto à Pastoral Juvenil permite uma abertura para que a própria comunidade educativa possa 

construir seus itinerários de educação. É uma possibilidade de resposta às necessidades locais 

em relação ao processo de educação e de evangelização.  

4.3.3 Prospectiva social  

O documento abre um diálogo entre os diversos contextos sociais da atualidade e os 

desafios apresentados pela realidade. A vida que se encontra ameaçada, as dificuldades da 

família em educar, as diversas situações de pobreza, a precariedade em relação ao futuro 

profissional e o reconhecimento social são os fatores de instabilidade social. Há uma explicita 

abertura da missão educativa salesiana, especialmente às situações das jovens mais 

empobrecidas, procurando oferecer uma promoção integral. Portanto, dá-se atenção às novas 

formas de pobreza, que desafiam a projetar percursos formativos a partir do princípio da 

prevenção (INSTITUTO..., 2006, passim).  
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Os recursos didáticos presentes no Sistema Preventivo favorecem a maturação dos 

jovens como cidadãos responsáveis. Com efeito, através de relações educativas ricas 

de “amorevolezza”, mediadas por educadoras e educadores que conhecem a arte de 

assumir o cuidado, contribuímos para o crescimento deles e favorecemos sua 

abertura ao amor solidário. [...] Nessa perspectiva educamos os jovens para que 

sejam sujeitos ativos, críticos, artífices de uma renovação que promova a justiça, o 

amor, a verdade, a liberdade. [...] Para isso, nos empenhamos em defender o valor 

absoluto da pessoa e a sua inviolabilidade em todas as fases e condições da 

existência, acima dos bens materiais e de toda instituição social e política. 

Contribuímos para construir uma sociedade conotada pela convivialidade das 

diferenças e com renovada consciência – escolhemos ser solidários com os mais 

pobres. (INSTITUTO..., 2006, p. 37-38) 

 A proposta educativa na dimensão social concretiza-se no empenho educativo, 

inspirado no Magistério Social da Igreja, procura realizar percursos de formação, tendo em 

vista a formação para a paz, a democracia, a participação política, o respeito à vida e ao 

ambiente natural, a interculturalidade, a busca de uma real competência profissional que 

permita a inserção responsável e ativa no mundo do trabalho (INSTITUTO..., 2006, p. 38). 

Pontua-se também a necessidade de educar os jovens e as jovens para a capacidade de 

solidariedade, abertura e serviço aos mais necessitados de solidariedade e partilha, de abertura 

para um engajamento social, envolvendo a possibilidade da experiência de grupo como 

abertura para a relação, assim como o trabalho com outros e a oportunidade de superar o 

individualismo e tornar-se protagonista. O voluntariado deve ser concebido como um espaço 

concreto, no qual os jovens podem aprender uma cultura de solidariedade e gratuidade, 

contribuindo para a mudança da sociedade e a realização de uma cidadania solidária 

(INSTITUTO..., 2006, passim).  

A prospectiva social a partir do Sistema Preventivo é considerada o elemento da 

dimensão do amor demonstrado. A “amorevolezza” é vista como núcleo dinâmico da relação 

educativa, de uma pedagogia que torna possível e eficaz a relação educativa enquanto coloca 

no centro o respeito, o cuidado e a promoção da vida, conduzindo os jovens a assumir uma 

civilização onde reina a paz e a partilha solidária. Existe a necessidade de recuperar a força 

propositiva do amor e da solidariedade universal em uma sociedade tecnológica que corre o 

risco de perder os valores.  

Essa relação de reciprocidade e de construção de uma nova civilização é atuada na 

comunidade educativa, lugar em que se realiza a dimensão da sociabilidade, relação, escuta, 

comunicação, proximidade (RUFFINATO, 2003b, p. 503-508). A comunidade educativa e o 

ambiente educativo são categorias essenciais no processo educativo, espaços no qual o jovem 

poderá fazer experiências concretas de socialização, de participação e integração na 

sociedade, construindo a própria identidade e aprendendo os valores que colaboram para a 

transformação da sociedade. 
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O Sistema Preventivo considera o trabalho em rede como modalidade de penetrar as 

situações sociais, permitindo a troca de valores e a formação de um pensamento de 

comunhão. A comunidade educativa, abrindo-se à realidade social, contribui para a 

transformação das estruturas injustas da sociedade. Nesta prospectiva, os jovens são educados 

para serem sujeitos críticos, ativos e que vivenciam valores na sociedade, especialmente a 

capacidade de convivência com as diferenças e a prática da solidariedade (INSTITUTO..., 

2006, passim).  

Constatamos que as necessidades de uma educação voltada à dimensão social são 

valorizadas nas Linhas Orientadoras. A questão da convivência humana e a necessidade de 

aprender a conviver na sociedade, assumindo atitudes de tolerância e acolhida, são valores 

que podem colaborar para a transformação social e a construção de uma humanidade mais 

solidária. A educação intercultural é concebida como uma perspectiva fundamental para a 

formação da sociedade humana. Estes elementos são significativos e discutidos em relação 

aos objetivos educacionais na atualidade e às necessidades educativas.  

Na prospectiva social, o jovem deverá aprender a conviver com a diversidade, a 

descobrir o outro e a si mesmo, a participar de projetos comuns, a conviver com a diversidade 

humana, a possuir uma capacidade de alteridade e de resolver conflitos, a participar de ações 

sociais e humanitárias (DELORS, 2001, p. 96-97). Ele deverá também aprender a ser tolerante 

com os limites do outro, a estabelecer laços de reciprocidade, a ser cidadão participante e a 

exercer a liderança na comunidade humana.  

A perspectiva social está ligada ao contexto social, às formas políticas, à cultura 

existente, ao modelo econômico, à realidade educativa. Trata-se de formar e desenvolver 

competências sociais necessárias para a integração social. Educar para a melhora nos âmbitos 

das relações humanas e preparar para as habilidades sociais, as relações laborais e para 

assumir uma justa convivência. Ensinar as normas para a ordem social, moral e cultural, tendo 

em vista melhorar a convivência entre os cidadãos. Enfim, educar para desenvolver a 

qualidade de vida do cidadão e para prevenir os desequilíbrios sociais, além de promover uma 

formação social e política do cidadão (DÍAZ, 2006, p. 100-111). 

4.3.4 Perspectiva comunicativa 

O documento das Linhas Orientadoras insiste sobre a necessidade de olhar as novas 

realidades midiáticas para uma inculturação do processo educativo na realidade dos meios de 

comunicação, os quais se apresentam como um desafio para a educação. A presença 

significativa da rede eletrônica e das novas tecnologias da comunicação são situações e 
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contextos nos quais os jovens estão inseridos. Cabe à comunidade educativa estar aberta para 

um diálogo com as novas realidades do contexto midiático e a realizar uma arte comunicativa, 

estabelecendo um diálogo com as novas realidades dos jovens, especialmente no espaço 

virtual e midiático (INSTITUTO..., 2006, passim).  

Educar é comunicar. Essa convicção encontra amplo espaço no Sistema Preventivo. 

A comunicação educativa se faz mediante relações e processos propositivos, 

razoáveis e afetuosos que ficam à espera da resposta do interlocutor.  Na práxis 

salesiana, a comunicação educativa é criação de relações recíprocas e 

intergeracionais, abertas e profundas, situadas num sistema mais amplo no qual 

agem forças sociais, culturais, institucionais e econômicas. Responde a necessidades 

como o conhecimento, o confronto com a diversidade, o intercâmbio e a 

colaboração. Possui um potencial de solidariedade porque desemboca em iniciativas 

que se estendem do contato eu-tu ao grupo, à comunidade educativa, até a mais 

ampla realidade social. Segundo a lógica do comunicar, todo ambiente educativo 

deveria ser como ecossistema onde é possível encontrar um espaço adequado ao 

próprio crescimento. (INSTITUTO..., 2006, p. 38-39)  

A comunicação educativa é fundamentada, sobretudo, nas relações interpessoais, 

espaço no qual se estabelecem a reciprocidade, a possibilidade de confronto e de colaboração 

com a diversidade. O ambiente educativo torna-se um ecossistema comunicativo, no qual se 

educa para o diálogo, para a abertura para o outro, para as relações autênticas, para o uso 

positivo dos meios de comunicação social, para a valorização do teatro, da música e da arte 

(INSTITUTO..., 2006, passim). 

A Educomunicação é indicada como um percurso transversal à missão e à atualização 

do carisma, sinalizando a importância de unir os polos da educação e da comunicação. A 

educomunicação implica em assumir com consciência os aspectos comunicativos do Sistema 

Preventivo, o entrar com competência na nova cultura digital, a construir um estilo de 

animação focado na coordenação, tendo em vista uma animação para a comunhão e a 

comunicação nas relações educativas (INSTITUTO..., 2006, passim).  

Como vimos anteriormente, estamos em um contexto de grande desenvolvimento das 

novas tecnologias da informação e comunicação. As Ciências da Educação procuram 

conhecer esses novos espaços de interação social e as novas fontes de informação para utilizar 

tais recursos tecnológicos como instrumentos na prática educativa. Mas, a comunicação na 

pedagogia salesiana refere-se também ao aspecto relacional que deverá ser estabelecido no 

processo educativo, para que haja um contexto pedagógico dialógico e relacional.  

Algumas áreas de intervenção da prospectiva comunicativa estão relacionadas com os     

processos da educação humana e ao fenômeno da comunicação social: realizar uma educação 

para formar interlocutores sociais responsáveis, críticos e criativos, promotores dos recursos 

da comunicação, reflexivos sobre aspectos como a dimensão da comunicação interpessoal e 
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social; a presença e a utilização dos meios de comunicação, o uso das novas tecnologias da 

informação na educação; a expressão cultural por meio das artes relacionadas à beleza 

estética, a reapropriação da cultura e a possibilidade de recriar e expressar novos símbolos 

culturais. Assim, a comunicação deve ser entendida como meio para o exercício da cidadania, 

para a formação dos valores da participação, para a formação de cidadãos criativos, 

informados e críticos. Com isso, a formação para a cidadania está relacionada às novas formas 

de alfabetização tecnológica e comunicacional (SOARES, 2000 apud REDE..., 2010, p. 37-

47). 

Na atualidade, a abertura para a interdisciplinaridade e para o contexto marcado 

principalmente pela complexidade tem favorecido o desenvolvimento de uma forte relação 

entre a educação e a comunicação – complexidade esta que é, em grande parte, favorecida 

pela existência dos diversos meios de comunicação. Surge a “educomunicação” como ação 

comunicativa que perpassa a comunicação interpessoal, grupal, organizacional e massiva 

(REDE..., 2010, p. 36). Surge a necessidade de favorecer uma cultura comunicacional 

inspirada nos valores do evangelho, educando para a relação interpessoal, para a mediação 

tecnológica, para a cidadania, para as novas linguagens. É preciso, formar ecossistemas 

comunicacionais educativos, como busca de sentido e ressignificação das relações sociais, 

para o desenvolvimento dos processos educativos pastorais por meio de uma ação 

comunicativa (REDE..., 2008, p. 81-93). 

 A construção de uma cultura comunicacional na instituição provoca a necessidade de 

planejar um modelo comunicativo que responda à sociedade-rede envolvida pelos entornos 

midiáticos, bem como do estabelecimento de um processo colaborativo ou cooperativo, 

considerando a nova lógica da rede, em que o conhecimento é uma construção na qual muitos 

participam, de modo que os processos de ensino-aprendizagem acontecem nos horizontes 

transversais, em que todos recebem e transmitem num processo de aprendizagem permanente. 

Há que se considerar que os jovens se movem com maior versatilidade pela rede do 

conhecimento e da informação, que participam da sua construção, provocando a necessidade 

de entrar nesta nova lógica, constituindo-se em um espaço de construção coletiva do saber, 

participando da aprendizagem colaborativa, entrando no novo “ecossistema educomunicativo” 

(OLIVEIRA SOARES, s/d, p. 19-72 apud REDE..., 2010, p. 93).  

A confirmação da emergência da inter-relação “Comunicação/Educação” possibilita a 

materialização do campo em quatro áreas concretas de intervenção social: a área da educação 

para a comunicação no campo pedagógico; a área da mediação tecnológica na educação, 

compreendendo os procedimentos e as reflexões em torno da presença e dos múltiplos usos 
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das tecnologias da informação na educação; a área da gestão comunicativa no espaço de inter-

relação “Comunicação/Cultura/Educação”, que possibilita a criação de ecossistemas 

comunicativos; e a área da reflexão epistemológica sobre a inter-relação 

“Comunicação/Educação” com o fenômeno cultural emergente (SOARES, 2000, p. 5-6). 

Assim, surge a necessidade de articular a área da comunicação na instituição de forma 

integrada, valorizando os aspectos internos e externos da comunicação e, especialmente, os 

aspectos comunicativos que envolvem a parte pedagógica.  

O novo campo de educomunicação, por sua complexidade, exige uma formação 

contínua, não somente para os educadores, mas para toda a comunidade educativa. A 

formação contínua nas áreas da comunicação é necessária para o desenvolvimento de uma 

visão crítica do mundo e da sociedade, para que a pessoa possa rever o próprio sistema 

comunicativo nas relações pessoais dentro da própria organização, conhecer os fenômenos 

culturais e saber se integrar na convivência com a diversidade, saber adotar novas políticas 

pedagógicas e comunicacionais, manter um diálogo com a sociedade e as novas tecnologias 

da comunicação (REDE..., 2010, p. 53-54). 

 As dimensões ou aprendizagens fundamentais na prospectiva educomunicativa estão 

relacionadas a partir de vários aspectos. Dentre eles, destaca-se a competência linguística, que 

se evidencia no saber utilizar as novas formas de informação na internet e em dominar as 

linguagens com os novos códigos das possibilidades comunicativas. Por outro lado, é preciso 

saber usar de forma responsável a internet, avaliar a competência cultural e artística, aprender 

a aprender, formar a autonomia e a capacidade de iniciativa diante das dificuldades e desafios, 

desenvolver a competência social e cidadã com a capacidade de sociabilidade e de realizar 

críticas construtivas (LOE, 2006 apud GRAELLS, 2000).  

O contexto de constantes transformações das novas tecnologias da informação provoca 

a necessidade concreta de se estabelecer programas de formação para a compreensão das 

novas linguagens, estabelecendo uma relação entre a educação e a comunicação, para oferecer 

aos jovens o desenvolvimento de competências que considerem as suas novas linguagens 

comunicacionais e que os ajudem a desenvolver habilidades para organizar as inúmeras 

informações, os diversos conhecimentos científicos e tecnológicos.    

O documento das Linhas Orientadoras aponta o grande desafio do contexto educativo 

que é o de demonstrar a necessidade de um diálogo com a realidade cultural dos jovens e, ao 

mesmo tempo, a indicação de que a educomunicação pode responder aos desafios da 

inculturação na realidade juvenil, bem como utilizar estas novas linguagens culturais no 

processo educativo, valorizando-os como recursos pedagógicos. Considera a necessidade de 
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buscar uma inovação na compreensão do Sistema Preventivo, a partir de uma visão 

comunicativa e uma tentativa de traduzir nas novas linguagens culturais o carisma educativo 

salesiano e, especialmente, focando a comunicação a partir de uma dimensão relacional e 

comunicativa que são valorizadas no ambiente educativo salesiano.  

O tema transversal da educomunicação lança o desafio para o aprofundamento do 

tema da educomunicação e das suas implicações no processo educativo, para o 

aprofundamento do Sistema Preventivo em relação ao eixo comunicativo. Estes elementos 

com temas atuais que tratam a questão da sociedade da informação na prática educativa são 

perspectivas significativas do documento, mas que exigirão estudos e aprofundamentos para 

uma maior clareza sobre a articulação dos processos comunicativos na educação salesiana. 

4.4 CATEGORIAS E EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO SALESIANA A 

PARTIR DO DOCUMENTO DAS LINHAS ORIENTADORAS DA MISSÃO 

EDUCATIVA 

4.4.1 Concepção de pessoa  

Encontramos no referencial das Linhas Orientadoras da Missão Educativa das FMA a 

compreensão da pessoa humana constituída por uma unidade e reciprocidade. Em âmbito 

pedagógico, isso significa assumir a integralidade da realidade humana, visando à maturação 

integral da pessoa. Estas Linhas Orientadoras estão em conformidade com a proposta 

educativa do Sistema Preventivo e de acordo com as perspectivas cultural, evangelizadora, 

social e a comunicativa que apontam para a complexidade e a totalidade da realidade humana 

(INSTITUTO..., 2006, p. 34-39). 

O organismo é condição primeira do pensamento, sendo que, toda função psíquica 

supõe um equipamento orgânico. Porém, esta não é uma razão suficiente, já que o objeto da 

ação mental vem do exterior, isto é, do grupo ou ambiente no qual o indivíduo se insere. Entre 

os fatores de natureza orgânica e os de natureza social há uma complexa determinação 

recíproca. A pessoa é determinada fisiológica e socialmente enquanto sujeito, portanto, há 

uma dupla história, a das suas disposições internas e a das situações exteriores que o mesmo 

encontra ao longo da existência. É possível identificar, nas críticas que faz Wallon12, a 

constante intenção de superar dicotomias e análises reducionistas à compreensão da pessoa 

humana.  

                                                           

12 Henri Paul Hyacinthe Wallon (1879-1962): Filósofo, médico, psicólogo e político francês, desenvolveu um 

trabalho científico sobre a Psicologia do Desenvolvimento Infantil. N.A. 
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A existência do ser humano, ser indissociavelmente biológico e social, dá-se entre as 

exigências do organismo e da sociedade. Assim, há a necessidade de considerar, na 

compreensão psicológica da pessoa, o espírito e a matéria, o orgânico e o psíquico.  

Procurando superar a compreensão da pessoa humana a partir de um único aspecto, propõe-se 

o estudo integrado do desenvolvimento, ou seja, que este valorize os vários campos 

funcionais, como a afetividade, a motricidade, a inteligência, contemplando o 

desenvolvimento do ser humano “geneticamente social”, ou seja, a visão e a compreensão da 

pessoa de modo contextualizado e inserido em suas relações com o meio e, desta forma, 

construir uma psicogênese da pessoa completa (GALVÃO, 1999, p. 29-32). 

O suporte biológico do comportamento e a unidade dialética entre o biológico e o 

cultural formam interações sociais. Existe uma relação entre os processos biológicos e os da 

natureza sócio-histórica. O comportamento humano constitui totalidades psicológicas 

construídas por determinantes biológicos. O desenvolvimento é organizado, é realizado 

coletivamente em um momento histórico e socialmente determinado (PALANGANA, 1994, 

p. 125-131).  

As teorias pedagógicas cujos pressupostos epistemológicos pretendem superar as 

tendências empiristas são conhecidas como interacionistas. Nelas o conhecimento é concebido 

como resultado da ação entre o sujeito e o objeto, a partir da concepção de que os polos 

sujeito-objeto encontram-se integrados, inter-relacionados. A dialética, como se pode 

perceber, é a categoria da totalidade, pela qual o todo predomina sobre as partes que o 

constituem. Isso significa que as coisas estão em constante relação recíproca e que nenhum 

fenômeno pode ser compreendido isoladamente. Estas categorias permitem compreender o ser 

humano como ser histórico-social, mobilizado pela dialética entre o social e o pessoal, a teoria 

e a prática, o sujeito e o objeto, o determinismo e a liberdade (ARANHA, 2006, p. 164) .  

Para conhecer o humano é necessário situá-lo no universo – identificando a sua 

posição no mundo. Não é possível conceber a unidade complexa do ser humano pelo 

pensamento disjuntivo que concebe a humanidade de maneira insular, fora do cosmo, da 

matéria física e do espírito pelo qual somos constituídos, ou puramente pelo pensamento 

redutor, que restringe a unidade humana ao bioanatômico. Há necessidade de integrar os 

conhecimentos das Ciências Naturais, situando a condição humana no mundo aos 

conhecimentos das Ciências Humanas, colocando em evidência a multidimensionalidade e a 

complexidade humana. Existe a necessidade de compreender o duplo enraizamento no cosmo 

físico e na esfera viva e, ao mesmo tempo, o “desenraizamento do humano”.  

A condição cósmica abandonou a ideia do universo ordenado, em um devenir (devir), 
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onde atuam, de modo complementar, a ordem, a desordem e a organização. As 

macromoléculas, cada vez mais ricas em diversidade, se metamorfosearam em organização de 

novo tipo, em relação à organização estritamente química: uma auto-organização viva. A 

condição terrena faz pertencer ao destino cósmico; a Terra autoproduziu-se e auto-organizou-

se; constituiu-se em complexo biofísico. Todos são seres cósmicos e terrestres. A vida 

desenvolveu-se em um ecossistema. Como seres vivos, há dependência da biosfera terrestre e 

há que se reconhecer a identidade terrena, física e biológica  (MORIN, 2000, p. 48-50). 

O conceito de ser humano tem duplo princípio: um princípio biofísico e um psico-

sócio-cultural, um remetendo ao outro. Todos são originários do cosmo, da natureza, da vida, 

mas, devido à própria humanidade, à cultura, à mente e à nossa consciência, há um 

estranhamento com relação a este cosmo, que parece secretamente íntimo. Por outro lado, o 

pensamento e a consciência permitem conhecer o mundo físico e, ao mesmo tempo, a se 

distanciar dele. A humanidade, a partir disso, desenvolve-se além do mundo físico e vivo, e é 

justamente neste “além” que ela encontra a sua plenitude (MORIN, 2000, p. 51). 

O humano é um ser, a um só tempo, plenamente biológico e plenamente cultural, que 

traz em si a dualidade originária. Exprime as qualidades egocêntricas e altruístas. Se não 

dispusesse da cultura, seria apenas um primata de baixo nível. Ele se realiza pela cultura e na 

cultura. A sua mente humana, dotada de competência, é uma criação que emerge e se afirma 

na relação cérebro-cultural. Há uma tríade em circuito cérebro/mente/cultura (MORIN, 2000, 

p. 52-55). 

Pode-se afirmar que existe uma unidade e uma diversidade humana. É a unidade que 

traz em si os princípios de suas diversidades. Compreender o humano é compreender sua 

unidade na diversidade, sua diversidade e unidade.  Na esfera individual, existe 

unidade/diversidade genética. Todo ser humano traz em si a espécie humana e compreende 

geneticamente a própria singularidade anatômica, fisiológica. Há uma unidade/diversidade 

cerebral, mental, psicológica, afetiva, intelectual, subjetiva: todo ser humano carrega em si a 

sua singularidade (MORIN, 2000, p. 52-55). 

A formação integral exige uma ação educativa que favoreça o desenvolvimento de 

todas as dimensões da pessoa humana. Na dimensão psicomotora, a aceitação do próprio 

corpo, a potencialização das habilidades físicas e motoras e a aquisição de hábitos saudáveis. 

Por outro lado, na dimensão intelectual cognitiva, trata-se de desenvolver a capacidade de 

selecionar e organizar informações, integrando criticamente as aprendizagens. Na dimensão 

psicoafetiva será desenvolvida a autonomia pessoal e se consolidará a própria personalidade. 

Na dimensão ético-social, o comprometer-se com a cidadania, a pertença a um grupo social e 
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a cooperação para um mundo solidário e humano. Por último, a dimensão do transcendente 

haverá de favorecer uma experiência religiosa e a realização de um projeto de vida (REDE..., 

2005, p.11-12). 

As indicações das Linhas Orientadoras estão de acordo com a ideia discutida no 

campo educativo: o perfil de pessoa que a educação deverá desenvolver – pessoas capazes de 

ter um conhecimento de si e da própria identidade complexa que envolve o ser humano nas 

dimensões do físico, do biológico, do psíquico, do cultural, do social e do histórico (MORIN, 

2000, p. 47-76). 

4.4.2 Concepção de educação 

De acordo com o documento das Linhas Orientadoras da Missão Educativa, hoje, as 

Ciências da Educação refletem sobre o “para quê da educação”, que perspectivas teóricas 

melhor respondem aos anseios do contexto sociocultural e constroem uma intencionalidade 

educativa significativa. Assim, é importante verificar no documento das Linhas Orientadoras 

a concepção de educação que norteia os processos educativos do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora. Para a reflexão sobre o processo educativo, é necessário conhecer as 

coordenadas para uma leitura crítica do mundo juvenil, a partir da sociedade multicultural, do 

mundo virtual, da pluripertença, da precariedade, da busca da espiritualidade. A educação está 

relacionada às novas situações do contexto sociocultural, especialmente da comunicação e da 

sociedade multicultural, que exigem do campo educativo uma interação significativa para 

responder às necessidades da nova realidade juvenil (INSTITUTO..., 2006, passim). 

A concepção de educação no documento das Linhas Orientadoras valoriza uma 

compreensão a partir da realidade social, especialmente daqueles contextos de exclusão social 

e de pobreza.  

Numa sociedade em que as relações familiares estão em crise, e cresce o fenômeno 

das meninas e meninos de rua, a comunidade salesiana [...] sente que deve ser casa 

de quem não tem casa, empenhada em colocar em prática  uma pedagogia do 

ambiente, em que se exprime o espírito de família, feito de  acolhimento, confiança, 

co-responsabilidade. (INSTITUTO..., 2006, p. 23)  

 Encontramos uma concepção de educação que compreende e valoriza a realidade 

dialógica da educação:  

A escuta é a primeira atitude requerida para entrar em contato com a juventude. 

Saber ouvir e perguntar, mesmo a que não é feita, significa criar a possibilidade de 

uma caminhada comum, na busca de uma resposta, que jamais será categórica e 

definitiva, mas suscetível de abertura e aprofundamento.  

Ligada à escuta, a exigência da comunicação. Os jovens têm desejo de contato, de 

diálogo através de todos os canais, seja o “cara a cara”, seja  aquele mediado pelos 
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news media. Esses têm a vantagem de eliminar as  distâncias e de chegar inclusive 

aos não-lugares, onde a maioria dos jovens vive. (INSTITUTO FMA, 2006, p. 24) 

 A aproximação dos diferentes espaços da vida onde se encontram os educandos 

visa uma concepção de educação que provoca o educador a ir ao encontro da realidade da 

vida, da pessoa e do seu contexto. “Integrando escuta e comunicação, pode-se garantir uma 

continuidade no tempo, estar presentes também em horas preferenciais para o mundo juvenil e 

chegar a espaços diferentes, lugares vitais que, de outro modo, seria impossível abordar” 

(INSTITUTO..., 2006, p. 24). 

Outro aspecto que emerge como concepção de educação é a intenção, segundo a 

tradição salesiana, de que “a alma da educação é a paixão pelos jovens, a arte de demonstrar 

confiança neles, de amar aquilo que eles amam, de acompanhá-los na busca de sentido”. Para 

construir sentidos e significados da realidade é tarefa da educação “estimular, acompanhar a 

busca para chegar a construir aquele sentido profundo da realidade que faz viver plenamente” 

(INSTITUTO..., 2006, p. 24). 

Para verificarmos a concepção de educação apresentada pelas Linhas Orientadoras, a 

sua concepção sobre educação, partimos da contextualização de algumas referências citadas 

no campo das Ciências da Educação, as quais desenvolvem intenções educativas.  

A prática da educação centrada no educando toma-o como centro de atenção e ponto 

de partida para qualquer decisão pedagógica. Quem vai ser formado é o educando, assim 

importa estar atendendo às suas necessidades e singularidades. A escola tem como função e 

projeto a formação do educando como pessoa e como cidadão. Isso quer dizer que a escola 

deverá estar voltada para o educando como pessoa (LUCKESI, 2006). 

Pensar a educação tendo no centro de suas atenções a pessoa provoca o educador a 

pensar sobre o papel, a finalidade, a função da ação educativa para a vida humana. Um dos 

principais papéis da educação consiste em dotar a humanidade da capacidade de dominar o 

seu próprio desenvolvimento. Deverá fazer com que cada um contribua para o progresso da 

sociedade, compreendendo o desenvolvimento como participação responsável dos indivíduos 

e das comunidades (DELORS, 2001, p. 82-83). 

O desenvolvimento também trata de fornecer à pessoa a compreensão de si mesma e 

dos outros, e a participar da sociedade. A educação deve englobar todos os conhecimentos 

requeridos para se ter acesso a outros níveis de formação, além de desenvolver o sentido da 

curiosidade, da observação e iniciá-la na atitude experimental. A educação básica deve 

também oferecer uma acepção a um conjunto de conhecimentos e competências para o 

desenvolvimento humano.  
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A educação não serve, apenas, para fornecer pessoas qualificadas ao mundo da 

economia, mas enquanto fim último do desenvolvimento. Desenvolver os talentos e aptidões 

corresponde à missão humanista da educação. A formação permanente é uma ideia importante 

hoje, na concepção mais ampla de uma educação ao longo da vida, concebida como condição 

de desenvolvimento contínuo da pessoa (DELORS, 2001, p. 84-85).  

A ampliação do conceito de educação permanente é uma exigência nova, capital e que 

diz respeito à autonomia dos indivíduos numa sociedade que se transforma. A educação 

descompartimentada no tempo torna-se uma dimensão da própria vida. A educação por toda a 

vida é um conceito chave que gera outro conceito: o de sociedade educativa, na qual tudo 

pode ser ocasião para aprender a desenvolver os próprios talentos (DELORS, 2001, p. 116-

117). 

A educação na sociedade da informação deve basear-se na utilização de habilidades 

comunicativas, permitindo a participação ativa, crítica e reflexiva. A aprendizagem dialógica 

baseia-se nos princípios do diálogo, superando a relação autoritária e hierárquica, em que o 

professor ou professora determinam os ritmos de aprendizagem; a inteligência cultural traz 

um conceito mais amplo de inteligência, que valoriza a pluralidade de dimensões e as 

possibilidades das interações humanas, considerando a inteligência acadêmica, a prática e a 

capacidade de comunicação e ação da pessoa humana (FLECHA; TORTAJADA, 2000, p. 21-

32). 

Essa compreensão da aprendizagem a partir de uma perspectiva dialógica transforma 

as relações entre as pessoas, capacitando-as para transformar o seu meio e superar a lógica do 

mercado, a lógica burocrática e utilitarista. Ela considera as identidades e individualidades, 

possibilitando as interações entre as pessoas, a solidariedade e a igualdade de diferenças 

(FLECHA; TORTAJADA, 2000, p. 21-32). 

Hoje, pensar uma visão de educação também coloca discussões sobre a construção do 

conhecimento e a maneira como é compreendido pelas Ciências no contexto atual, pois se 

observa uma nova forma de compreensão e visão a respeito do conhecimento pertinente, que 

torna necessário ver as informações e os dados a partir do contexto, dando-lhes sentido e 

contextualizando-os (MORIN, 2000, p. 36-39). 

O “global” é agora entendido como o conjunto das diversas partes ligadas de modo 

inter-retroativo ou organizacional, ou seja, é o “todo” do qual todos fazem parte e que, ao 

mesmo tempo, faz parte de todos. No conceito multidimensional, cujo conhecimento refere-se 

ao que foi tecido junto, existe complexidade quando os elementos diferentes, os quais são 

inseparáveis, são constitutivos do todo. Existe uma interdependência entre interativo e inter-
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retroativo, entre o objeto do conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as 

partes. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade (MORIN, 2000, 

p. 36-39).  

O conhecimento visto de forma parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e 

reducionista rompe com o pensamento complexo, possui uma visão fragmentada do mundo e 

dos problemas, destruindo a possibilidade de reflexão, reduz as possibilidades de se construir 

uma visão maior, sendo incapaz de considerar o contexto e o complexo planetário, tornando-

se uma inteligência cega e inconsciente (MORIN, 2000, p. 43). A missão da educação na era 

planetária é uma condição para uma sociedade comportada por cidadãos protagonistas, 

conscientes e comprometidos com a construção de uma civilização que pensa planetariamente 

(MORIN, 2003, p. 98). 

A compreensão da educação, a partir do aspecto dialógico, consiste em relevar a 

essência do ser humano, considerado, anteriormente, como um ser social e de relação. Assim, 

pelo fato de a pessoa se relacionar e estar no centro das atenções educativas, a educação 

deverá considerar efetivamente o seu aspecto relacional. A educação ocorrerá no processo 

comunicativo, no qual a troca de experiências e saberes enriquecerá a própria individualidade 

da pessoa e a colocará diante de um processo de troca com outros seres, com o próprio 

ambiente em que ela se encontra. O fator dialógico no processo educativo rompe com as 

perspectivas de uma educação autoritária, preocupada somente em transmitir conhecimentos, 

muitas vezes, carregados de erros e ilusões, como analisa Morin (2000), valorizando somente 

a quantidade e não um conhecimento contextualizado e vinculado com a realidade 

multidimensional. 

A missão da educação é ter presente a globalidade da pessoa e as suas possibilidades 

de crescimento humano e social, pensando nas consequências das intenções que se 

estabelecem no processo educativo. O ser participativo e comunicativo fortalece os laços das 

relações igualitárias, favorecendo para que a pessoa encontre a sua dignidade e valor, 

enquanto alguém portador de uma experiência única na sua diversidade humana.    

4.4.3 Concepção salesiana de educação 

Consideramos alguns elementos mais aprofundados no espaço de reflexão a respeito 

das concepções de educação que permeiam a proposta educativa salesiana, e que favorecem 

para uma maior contextualização em relação às indicações que o documento das Linhas 

Orientadoras demonstra.   
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O primeiro estudo realizado sobre o Sistema Preventivo de São João Bosco em Turim, 

no ano de 1874, pelo salesiano Giulio Barberis, aponta a educação como uma arte de formar a 

pessoa. Ao partir da concepção da educação como arte de formar a pessoa, a educação 

salesiana possui um princípio de educação que contempla sempre a realidade humana e 

integra, no processo formativo, a articulação de uma educação que procura evangelizar 

educando e educar evangelizando. A educação salesiana possui um princípio que provoca os 

educadores a serem verdadeiros artistas na ação educativa, criando uma diversidade de 

situações e experiências positivas, tendo em vista a realização de processos educativos que 

orientem para a formação da pessoa na sua totalidade. As ações e intenções educativas têm 

em vista a pessoa como centro de toda a ação educativa (BARBERIS, 1897, p. 3-8). 

A perspectiva do humanismo de São Francisco de Sales permeia os princípios da 

educação salesiana, especialmente no que diz respeito ao valor da caridade e da doçura, como 

o próprio São João Bosco afirma: “A caridade e a doçura de São Francisco de Sales me 

guiarão em todas as coisas” (BOSCO, 1991, p. 115, nota 51). A caridade para São João Bosco 

tem o rosto da “amorevolezza”. Este é o elemento que confere unidade à sua espiritualidade 

educativa e que constituiu o seu núcleo fundamental. 

São João Bosco fez a opção por uma educação que previne o mal por meio da 

confiança no bem que existe no coração do jovem, cujas potencialidades são desenvolvidas 

possibilitando a construção da identidade pessoal. Trata-se de uma educação que se preocupa 

em formar pessoas solidárias, cidadãos ativos e responsáveis, pessoas abertas aos valores da 

vida e da fé, capazes de viver com sentido, alegria, responsabilidade e competência.  

De suas experiências, São João Bosco descobre que todo jovem possui um ponto 

acessível ao bem e que, quando estimulado e apoiado, supera os limites e escolhe o caminho 

do bem. Os ambientes ricos de experiências humanas e cristãs tornam-se a realização ideal e o 

ponto de referência como um autêntico laboratório pedagógico do Sistema Preventivo. Neste 

ambiente atua uma proposta educativa com a qual se deseja prevenir as experiências negativas 

dos jovens. Esta proposta oferece aos jovens uma educação que desenvolve os melhores 

recursos humanos; ao passo que cria um ambiente positivo de alegria, amizade, valores e uma 

fecunda experiência religiosa.  

A educação inspirada na pedagogia de São João Bosco coloca a pessoa do jovem no 

centro da ação e do projeto educativo-pastoral, identificando suas expectativas, desejos, 

acompanhando-os na busca do conhecimento das próprias capacidades, aumentando a sua 

confiança na possibilidade de serem protagonistas do seu projeto de vida.  

São João Bosco cria um projeto de educação integral procurando dar uma resposta às 
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necessidades e expectativas dos jovens, garante um espaço para que possam experimentar o 

calor da família e exprimir suas energias de vida e seus desejos de felicidade, preocupa-se 

com a formação cultural e a preparação para o trabalho, por meio do qual podem olhar com 

confiança para o futuro e inserir-se com responsabilidade na sociedade, propõe-lhes a 

formação cristã e uma experiência adequada de fé, que torna a vida significativa (FISTAROL, 

2009, p. 31-35). 

De acordo com o documento das Linhas Orientadoras (INSTITUTO..., 2006), na 

cultura caracterizada por uma profunda crise antropológica, é importante uma proposta 

educativa que responda ao anseio de vida. A experiência do limite humano pode condicionar 

e, ao mesmo tempo, estimular todo o projeto existencial que tende a alcançar a felicidade. 

Deus se revela na história da vida humana e chama a comunidade educativa a colocar em 

prática a pedagogia do ambiente, ou seja, a educação acontece por meio do aspecto relacional, 

tendo presentes os valores da confiança, do acolhimento. É tarefa da educação estimular e 

acompanhar a construção de um sentido profundo da realidade que faça conquistar a plenitude 

da vida. Os processos educativos e pastorais assumem a integralidade da realidade humana.    

 Observamos nas práticas educativas salesianas que, no âmbito pedagógico, a realidade 

sociocultural das novas tecnologias da informação e comunicação é valorizada no espaço da 

educação formal ou da educação informal. Estes meios comunicacionais estão presentes como 

instrumentos, como meios para que educadores e educandos possam desenvolver seus 

projetos. Não somente os instrumentos tecnológicos são valorizados, mas outras atividades 

são integradas ao processo comunicacional, como teatro, música, dança, elas fazem parte das 

propostas educativas. Os educadores procuram participar e se relacionar com os jovens no 

ambiente virtual das redes sociais com a intenção de também encontrar os jovens nos vários 

espaços e utilizar estes canais comunicativos para ativar relações positivas e formativas nos 

ambientes onde se encontram os jovens.        

 Nessa perspectiva comunicacional, a relação dialógica com os educandos é algo 

fundamental e importante. No acompanhamento cotidiano dos processos de crescimento dos 

educandos os educadores procuram estabelecer relações dialógicas. O diálogo com os jovens 

possibilita a proximidade e a atenção ao caminho de amadurecimento e desenvolvimento 

cognitivo, racional e humano. A comunidade educativa acompanha os jovens por meio do 

diálogo sincero, amoroso, ajudando o jovem a compreender melhor as etapas do seu 

crescimento humano e intelectual, especialmente quando apresenta dificuldades 

comportamentais de compreensão de conceitos ou conhecimentos.  

É significativo perceber que a dinâmica do acompanhamento pelo diálogo com o 
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educando traz resultados positivos para o seu desenvolvimento humano e cultural. O diálogo 

com o educando não exclui a possibilidade de outros encaminhamentos técnicos, quando se 

trata de alguma história mais complexa e que precisa de uma ajuda terapêutica ou de qualquer 

outro profissional da saúde. Às vezes, é necessário o diálogo e a ajuda com um apoio técnico, 

porém, as orientações possibilitam os encaminhamentos necessários e contribuem para a 

superação de qualquer dificuldade que possa surgir no desenvolvimento do educando. 

4.4.4 Necessidades da realidade juvenil  

O documento aponta que para refletir sobre o processo educativo é necessário levar 

em conta os vários contextos socioculturais da atualidade. Existem muitos desafios da 

contemporaneidade, como a revolução tecnológica, o desenvolvimento das Ciências 

Biológicas e da Engenharia Genética que interferem sobre a vida humana. Estas mudanças 

influem sobre os conteúdos do pensamento e sobre as experiências cotidianas. A rede 

eletrônica difunde elementos positivos e negativos do fenômeno da globalização e, sobretudo, 

reduz as categorias humanas de espaço e tempo. “Existe um contexto mundial, com seus 

dinamismos e as suas incertezas, suas possibilidades e os seus riscos, de onde emerge 

fortemente o anseio da paz e da justiça” (INSTITUTO..., 2006, p. 18).  

Em muitos contextos socioculturais os jovens se encontram em outros espaços como 

nos centros comerciais e espaços de diversão. São os novos areópagos que marcam a sede de 

felicidade viva no coração dos jovens.  Por outro lado, em muitos países, os jovens ou 

crianças têm a rua como casa e vivem em contextos de exploração, de violência. Isso acontece 

nas grandes periferias das metrópoles (INSTITUTO..., 2006, p. 18-19). 

Diante desse contexto, encontramos muitas dificuldades do contexto juvenil que 

geram necessidades humanas e educativas. “O percurso de crescimento dos jovens é marcado 

pela dificuldade de projetar o futuro. É precária a relação estudo-trabalho, sucesso 

profissional, reconhecimento social e estabilidade econômica” (INSTITUTO..., 2006, p. 21).  

A escuta se torna a primeira atitude requerida para entrar em contato com a juventude, 

pois possibilita uma caminhada comum na busca de uma resposta aberta ao compromisso de 

se realizar um anúncio e acompanhamento por meio da atenção às suas necessidades. A 

missão educativa visa favorecer aos jovens “o fazer a experiência”, que possibilita a 

intensidade e globalidade de um processo de unificação dos dinamismos da pessoa –

cognitivos, emotivos, operativos, sociais e motivacionais – para chegar a acolher o bem e o 

verdadeiro com a totalidade do ser. O jovem possui uma necessidade de pertença, o grupo 
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responde à própria identidade e oferece experiências de responsabilidade, iniciativa.  

O educador salesiano deverá projetar tempo e espaços para a relação, os quais são 

indispensáveis para a realização do acompanhamento do jovem. Percorrer com os jovens um 

itinerário que requer capacidade de aceitação das frustrações presentes em crescimento, a 

descobrir as motivações profundas das opções para a própria existência. As instâncias 

decisivas do acompanhamento é o trabalho sobre a pessoa – o coração, valores, escolhas e 

decisões. Como indicações metodológicas para o acompanhamento, portanto, são elementos 

essenciais do processo: o conhecimento da própria história, o caminho de maturação cristã e o 

discernimento vocacional (INSTITUTO..., 2006, passim). 

A comunidade educativa é chamada a interpretar positivamente as situações do 

próprio ambiente, os acontecimentos da história pessoal e social, as necessidades dos jovens 

de conhecerem-se a si mesmos, de construírem um projeto de vida, e de vivenciarem 

intervenções educativas que respondam às dimensões afetivo-emotivas e espirituais que, 

muitas vezes, permanecem nas sombras, e são as experiências negativas que marcam a sua 

existência. É importante considerar as carências de uma realidade juvenil sempre em devir, 

pois elas estimulam a criar situações inovadoras (INSTITUTO..., 2006, passim). 

A preocupação em conhecer a realidade juvenil é uma característica fortemente vivida 

na experiência prática da educação salesiana. Muitas ações e práticas são pensadas e 

planejadas para responder às necessidades educativas. Mapear os problemas e desafios é uma 

constante no cotidiano das relações educativas e os educadores têm consciência de que nem 

sempre possuem todas as possibilidades para responder aos desafios educativos apresentados, 

especialmente nos contextos de maior carência e com problemas sociais mais graves.   

4.4.5 Da multiculturalidade a interculturalidade  

Conforme já analisado, o contexto sociocultural, marcado especialmente pela 

globalização, tem provocado um novo sistema de interações estabelecido na atualidade. Com 

isso, constata-se a mobilidade geral. A grande migração interna e externa dos vários países, o 

encontro, em toda a situação cotidiana, com pessoas pertencentes a diferentes culturas ou 

religiões, dispõe o jovem para a experiência da relação com a diversidade e induz à tolerância. 

O ambiente cultural é fruto destes fluxos e das transformações culturais. “O cuidado na 

relação com o território se manifesta pela atenção às culturas locais e pelo empenho por um 

diálogo aberto e propositivo, com o fim de realizar um fecundo processo de interculturalidade 

e de inserção ativa dos jovens no ambiente que os rodeia” (INSTITUTO..., 2006, p. 91).  
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Na atual complexidade e fragmentação, os ambientes educativos são convocados a 

fornecer às novas gerações os elementos necessários para  adquirir uma visão 

intercultural, ecumênica e inter-religiosa. Propor itinerários que facilitem a 

passagem da realidade multicultural à aceitação, à  busca de confronto para a 

recíproca compreensão até chegar ao diálogo intercultural, ecumênico e inter-

religioso,  é um dos desafios mais sérios desde novo século. (INSTITUTO..., 2006, 

p. 93)  

O documento das Linhas Orientadoras compreende esse contexto da realidade e 

aponta a necessidade de um percurso educativo que ajude a passar da multicultura à 

intercultura, como resultado da fórmula pedagógica para uma integração positiva, para 

desenvolver uma cultura da paz, para o enriquecimento recíproco. O fenômeno da mobilidade 

humana oferece à juventude a possibilidade de compartilhar o desenraizamento da própria 

identidade cultural e o processo de adaptação, de viver as experiências do diálogo 

intercultural, ecumênico e inter-religioso (INSTITUTO..., 2006, passim). 

Encontramos outras orientações apresentadas, a exemplo da proposta de construir 

itinerários formativos que facilitam a passagem da realidade multicultural à aceitação, à busca 

de confronto para a recíproca compreensão do diálogo intercultural. A comunidade educativa, 

na atual complexidade e fragmentação, bem como os ambientes educativos, são convocados a 

fornecer às novas gerações uma visão intercultural, ecumênica e inter-religiosa, propondo 

itinerários que facilitem a passagem da realidade multicultural à aceitação e confronto pra 

uma recíproca compreensão até chegar ao diálogo intercultural. A interculturalidade é um 

horizonte para conjugar identidade e diversidade, para a formação da consciência solidária. 

Os problemas gerados pelos contextos culturais estão sendo analisados no campo das 

Ciências da Educação. Torna-se fundamental a busca de uma melhor compreensão e de 

construção de indicações que possam contribuir para o aprofundamento da questão e a 

construção de intencionalidades educativas e de ações concretas na educação em relação à 

interculturalidade.  

A realidade multicultural indica a pluralidade de culturas e a constatação das situações 

do fenômeno migratório; o “inter”, ao lado do substantivo “cultura”, exprime a ideia de inter-

relação, de troca e comunicação entre as diversas culturas, estabelece um processo dinâmico 

de interação e reciprocidade que se efetua entre as culturas. A transculturalidade faz 

referência a uma ação, indica um processo transformativo-evolutivo das culturas no impacto 

entre as culturas. A realidade transformativa é presente em cada realidade de “intercultura” 

com dinâmica de cada situação multicultural (HIANG-CHU, 2003). 

O multiculturalismo significa a presença de diferentes grupos culturais numa mesma 

sociedade. A tomada de consciência desta realidade é motivada pelos fatos dos preconceitos e 
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discriminações no tecido social. As desigualdades e os estereótipos raciais e culturais 

provocaram "apartheids" sociais e culturais. A interculturalidade pode converter-se num 

princípio normativo, no âmbito pessoal e dos processos sociais. No nível individual supõe 

promover o diálogo no interior de cada pessoa entre as diversas influências culturais a que 

estão expostas. No nível social, a interculturalidade orienta processos que têm por base o 

reconhecimento do direito à diversidade e a luta contra todas as formas de discriminação e 

desigualdades sociais para promover relações dialógicas e igualitárias entre as pessoas e 

grupos que pertencem a universos diferentes (CANDAU; KOFF, 2006, passim). 

O critério básico e o ponto de partida para promover processos educativos em uma 

perspectiva intercultural deve ser uma educação vista como uma prática social em íntima 

relação com diferentes dinâmicas presentes na sociedade. Há que se ressaltar a importância 

da articulação de políticas educativas, assim como de práticas pedagógicas, que reconheçam e 

valorizem a diversidade cultural, especialmente com as questões relativas à igualdade e o 

direito à educação (CANDAU; KOFF, 2006, passim).  

A educação intercultural afeta não somente os aspectos do currículo explícito, 

objetivos, conteúdos propostos, métodos e estilos de ensino, materiais didáticos utilizados, 

etc., como também o currículo oculto e as relações entre os diferentes agentes do processo 

educativo: professores, alunos, coordenadores e pais, promovendo o diálogo e a troca entre 

diferentes grupos, cujas identidades culturais dos indivíduos são abertas e estão em 

permanente movimento de construção. A educação intercultural poderá contribuir para que 

aconteçam relações positivas na convivência com o diferente, criando uma cultura de 

tolerância e respeito pela diversidade e, ao mesmo tempo, o conhecimento da própria 

identidade cultural (CANDAU; KOFF, 2006, passim). 

Em relação à questão da interculturalidade na prática educativa salesiana, não se pode 

deixar de considerar que muitas comunidades educativas salesianas vivem em contextos que 

retratam a experiência da diversidade. E todas as comunidades trabalham na busca de 

valorização da diversidade. Além da valorização da experiência intercultural, existe o esforço 

de que a diversidade seja trabalhada nos projetos educativos como um tema transversal. A 

intenção é de sempre colaborar para que as dinâmicas das diversas relações possam promover 

uma identidade humana com a capacidade de viver a tolerância.  

4.4.6 Corporeidade  

Em relação à dimensão da corporeidade considera-se que é importante levar em conta, 

no âmbito do acompanhamento, a necessidade de descobrir o significado e o valor do corpo.  



97 
 

No âmbito do acompanhamento também é necessário ajudar a descobrir o 

significado e o valor do corpo. Na cultura contemporânea esse é, muitas vezes, 

banalizado, por isso é preciso ajudar às novas gerações a ligar a sexualidade ao amor 

e à relação, à liberdade, à responsabilidade; a programar a vida de relação, 

reconhecendo o valor do outro; a colocar à disposição os próprios talentos, o próprio 

tempo, a vitalidade que se possui para combater a injustiça que não reconhece a 

dignidade de quem é diferente. (INSTITUTO..., 2006, p. 74) 

É preciso ajudar os jovens a corrigir visões redutivas e as falsas imagens mediadas 

pela cultura, que se identificam somente com o prazer físico; a ajudar os jovens a ter 

consciência da sexualidade como via que conduz à doação recíproca e ao amor 

(INSTITUTO..., 2006, p. 74). 

É importante considerar que a questão da corporeidade precisa ser considerada na 

perspectiva da educação integral. Como indicam alguns autores, a exemplo de Braga (2003) e 

Sousa e Barreto (2004), destacados na sequência. 

A dimensão da corporeidade como parte da realização de um projeto social – As 

mídias dão visibilidade a este processo a partir de suas produções, disponibilizando no 

mercado produtos da mídia protagonizados por um corpo instituído neste contexto cultural. O 

corpo se apresenta como um lugar privilegiado de ação do poder e do controle social. A 

mulher sempre entendida como um fenômeno de cultura, sempre esteve no alvo das 

preocupações culturais. A mídia institui um discurso sobre o corpo feminino. Propõem-se 

metas a serem atingidas como ideais e padrões com características específicas e rigorosas 

apoiadas na cultura e, assim, se idealiza o corpo (BRAGA, 2003, p. 109-112). 

É preciso construir uma visão sistêmica do corpo – A saúde deve ser compreendida em 

um processo de interação entre os aspectos físicos, mentais, sociais, espirituais e ambientais 

de forma multidimensional, resgatando a visão ecológica de saúde coletiva, encarando 

processos contínuos, interdependentes. Para construir uma compreensão de unicidade do 

corpo é preciso sair do paradigma cartesiano, passando para o paradigma emergente, 

sistêmico ou holístico, que é integrador. A interdependência nas várias dimensões, físicas, 

mentais, ambientais, sociais, culturais e espirituais, evidencia a necessidade de cuidar do 

corpo na sua integralidade (SOUSA; BARRETO, 2004, p. 109-117). 

A partir de uma visão sistêmica da corporeidade, percebemos a necessidade de 

compreender e realizar o processo educativo, integrando a dimensão corporal, pois estão 

integradas as dimensões da existência e da vida. Sendo assim, a educação deverá oferecer 

espaços e oportunidades para que o educando assuma uma posição crítica a respeito das 

concepções que a sociedade consumista e os meios de comunicação produzem a respeito da 

corporeidade.  
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4.4.7 Sexualidade 

Orientar e acompanhar os jovens no caminho da maturação, da afetividade e da 

capacidade de amar é um dever da comunidade educativa. Também o grupo é um espaço 

privilegiado para educar para o amor.  

A sexualidade é uma dimensão fundamental da pessoa. Uma maturação serena e 

equilibrada nesse aspecto contribui para o desenvolvimento integral, porque 

estimula o interesse e a abertura, e permite realizar a própria vocação humana de ser 

para os outros e com os outros, numa perspectiva de reciprocidade e solidariedade. 

(INSTITUTO..., 2006, p. 57) 

É indispensável, nesse sentido, proporcionar uma correta educação, consciente de que, 

no contexto das diversas culturas, a sexualidade assume nuanças diferentes, ajudando a 

corrigir as visões redutivas e falsas imagens mediadas pela cultura, superando a identificação 

da sexualidade somente com o prazer físico, e com atitudes possessivas. Também é essencial 

apoiar os jovens na consciência da sexualidade como doação recíproca e ao testemunho do 

amor oblativo (INSTITUTO..., 2006, p. 74). 

Uma maturação equilibrada contribui para o desenvolvimento integral, porque 

estimula a abertura, permite realizar a vocação humana de ser para os outros, numa atitude de 

reciprocidade e solidariedade. A comunidade educativa orienta os jovens a descobrir a 

sexualidade como um chamado ao amor, fonte de vida, de doação, de responsabilidade e de 

relações recíprocas (INSTITUTO..., 2006, n. 88-89, p. 57). 

Ao aprofundar ainda mais o tema, consideramos essas perspectivas que reforçam a 

proposta do documento das Linhas Orientadoras: Enquanto continuarmos a fugir à 

responsabilidade de apresentar aos adolescentes o que precisam saber sobre a própria 

sexualidade, de forma correta e sensata, eles irão procurar outras fontes de informações ou 

ensinamentos como na pornografia e, hoje, especialmente, na internet e nos filmes. É 

necessário criar oportunidades para orientá-los sobre informações disponíveis nestas fontes 

(HASS, 1981, p.193). 

A abertura para o outro, para as relações humanas e para a convivência devem ser 

projetadas no plano do amor, no qual o jovem descobre a necessidade de abertura e 

colaboração com os demais também como capacidade de doação, de dar e receber, de orientar 

a afetividade. Existe a possibilidade de amadurecimento da sexualidade humana, do “eu” 

pessoal e da capacidade de ir ao encontro com os outros. Ela adquire seu significado quando 

se insere na finalidade do amor (MORENO, 2001, p. 61-63). 

O processo de intervenção pedagógica deverá transmitir informações e problematizar 
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as questões relacionadas à sexualidade – intervenções que enfoquem as dimensões 

sociológica, psicológica e fisiológica da sexualidade, incluindo as posturas, crenças e valores 

associados. Oferecer critérios para o discernimento de comportamentos ligados à sexualidade, 

tendo presentes eixos fundamentais como o corpo humano, as relações de gênero e a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis também são funções da escola (BRASIL, 

1997, p. 28).  

Pensar no programa educativo na dimensão da sexualidade torna-se necessário para 

relevar não somente a dimensão biológica e fisiológica, mas, sobretudo, para uma 

compreensão da sexualidade que considere a totalidade da pessoa, especialmente a 

possibilidade de construir-se como pessoa capaz de relação, de interação e de viver o ágape, o 

amor e a reciprocidade, a alteridade de forma profunda.  

Em relação ao tema da corporeidade e da sexualidade a prática educativa salesiana se 

empenha em realizar processos formativos para os jovens, tratando os vários temas e questões 

que envolvem a corporeidade e sexualidade. Estes momentos formativos ajudam o jovem a 

compreender o princípio de valor sobre o próprio corpo e sobre a experiência da sexualidade 

orientada para uma vivência do amor. 

4.4.8 Formação ética 

A formação ética da consciência abre para o valor da liberdade e das escolhas 

coerentes. “A educação da consciência moral torna capazes de julgar e discernir os modos 

adequados para realizar-se como pessoas e de situar-se na sociedade na condição de cidadãos 

livres e responsáveis” (INSTITUTO..., 2006, p. 57-58). 

Em uma sociedade preocupada somente com o ter, a experiência do dom gratuito e do 

serviço é uma proposta rica de virtualidades educativas. Os jovens são sensíveis à ajuda 

recíproca, à compaixão, à solidariedade, à justiça e à paz. A experiência do serviço se revela 

como o início de um caminho de maturação, ajudando os jovens a manifestar a cidadania 

como pessoas reflexivas, responsáveis e promotoras da justiça e da paz. É preciso formar a 

pessoa para a vivência dos valores universais (INSTITUTO..., 2006, passim). 

A adolescência e a juventude são fases da vida favoráveis para desenvolver o imenso 

potencial de bem e as possibilidades criativas, próprias dessa fase da existência, a 

serviço de escolhas corajosas, que respondam aos questionamentos sobre o sentido 

da vida (INSTITUTO..., 2006, p. 58) 

A educação deve favorecer experiências educativas que contribuam para a construção 

de princípios éticos na sociedade. Portanto, esta formação deverá levar em consideração 
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alguns aspectos importantes relacionados à identidade da pessoa, conforme apontam alguns 

autores a seguir destacados.  

A formação ética deverá prestar atenção não somente ao fato de que o indivíduo seja 

“bom”, mas ao fato de que seja psicologicamente autônomo. A totalidade da personalidade 

com a autonomia e integridade no sentido ético está na base dos processos criativos, 

produtivos de valores (NEUMAM, 1991, p. 81-82). A função educativa é formar um coletivo 

forte, dando ênfase ao princípio do amor, dos sentimentos, das relações de amizade, de 

respeito mútuo, de compromisso com a verdade e com todos os princípios éticos. Trata-se de 

formar um comportamento ético que tenha em vista o bem comum e que ajude a superar a 

miséria cultural marcada pela irresponsabilidade política, pelos desequilíbrios das relações 

humanas (THUMSS, 2003, p. 403). 

O projeto educativo deverá realizar ações destinadas à coletividade, salvaguardando a 

cidadania, transformando o espaço educativo em um ambiente crítico-democrático e que 

valorize a implantação dos direitos da pessoa humana e da educação para o comportamento 

ético. A ética precisa ser resgatada em todos os sentidos, porque é efetivamente o meio de 

reflexão sobre o qual se consideram os comportamentos válidos na cultura e o como viver 

melhor na sociedade (THUMSS, 2003, passim). 

O exercício do comportamento ético envolve dimensões da essência humana: o 

discernimento sobre o que é bom e o que é mau, o belo e o verdadeiro. Ele se ocupa 

essencialmente de como viver bem a vida humana. É preciso desenvolver o gosto pela vida, 

pelo viver a vida, pelo desejo de ser melhor, que será o caminho do comportamento ético 

(SAVATER, 1999, p. 119 apud THUMSS, 2003, p. 338-347). 

A formação ética encontra-se na raiz da prática educativa salesiana, que é justamente 

aquela intenção de formar o bom cidadão. Esta formação ética na experiência educativa 

salesiana acontece na prática das relações por meio do diálogo formativo com os jovens e nos 

ambientes educativos permeados de valores e de orientação para o que é belo e verdadeiro.  

4.4.9 Educação e evangelização   

O Sistema Preventivo, original síntese de educação e evangelização, orienta os jovens 

para que se tornem bons cristãos e honestos cidadãos (INSTITUTO..., 2006, p. 30). Na 

originalidade da Pastoral Juvenil Salesiana, a fórmula “evangelizar educando e educar 

evangelizando” é muito bem expressa (VIGANÒ, 1978, p. 26-28 apud INSTITUTO..., 2006, 

p. 35, n. 46). A evangelização visa promover o jovem na sua totalidade, mediante a educação, 

e tem como finalidade última a salvação em Cristo (INSTITUTO..., 1982, n. 69 apud 
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INSTITUTO..., 2006). A evangelização depende de uma mediação cultural que garanta um 

anúncio mais compreensível da mensagem cristã. No Sistema Preventivo a religião é 

considerada como prioridade para São João Bosco, por indicar o caminho da felicidade para 

os jovens.  

A evangelização promove intervenções educativas e manifesta o caráter dialógico do 

cristianismo, o empenho na busca da paz, a defesa da vida e dos direitos humanos. A 

dimensão evangelizadora da Pastoral Juvenil deverá ter uma lógica propositiva e missionária, 

que signifique caminhar em uma perspectiva projetual, privilegiando o anúncio do Evangelho. 

Em tal processo é importante o empenho em adotar a proposta de itinerários e descobrir 

modalidades para chegar até os jovens para educá-los a buscar sentido, colocando em prática 

uma pastoral da presença que orienta ao amadurecimento da fé, além de ajudar os jovens a 

unificar os valores importantes, os próprios dinamismos cognitivos, afetivos, motivacionais e 

sociais, por meio de experiências diversificadas (INSTITUTO..., 2006, passim). 

A dimensão evangelizadora da pastoral juvenil, numa lógica propositiva e 

missionária, requer uma projeção que privilegia o anúncio do Evangelho como boa 

notícia para a vida de todos os jovens, não só daqueles que frequentam os ambientes 

educativos. [...] Em tal processo, nós nos empenhamos em adotar uma modalidade 

de itinerário e a descobrir modalidades novas para chegar aos jovens lá onde estão, 

para educar a busca do sentido, colocando em prática uma pastoral da presença que 

os oriente progressivamente a amadurecer a sua confissão de fé. (INSTITUTO..., 

2006, p. 53) 

O engajamento de uma pastoral juvenil orgânica requer a elaboração de itinerários 

educativos que tendem a formar nos jovens atitudes e disposições a escolher e agir 

segundo a lógica evangélica. Cada itinerário se caracteriza pelo seu ponto de partida, 

a meta a que tende e as opções de fundo que pressupõem a centralidade da pessoa, a 

circularidade entre ação e reflexão, o cuidado da relação, a relevância pública, uma 

metodologia adequada. Para incidir realmente na vida de crianças, adolescentes, 

jovens, é necessário propor percursos unitários que levem em conta alguns aspectos: 

o da identidade da pessoa, da vida como vocação, do encontro com Cristo, da 

abertura para o engajamento no social e na comunidade eclesial. Além disso, é 

preciso ter presentes as diferenças ligadas ao sexo, à idade, à situação e ao contexto 

sociocultural. (INSTITUTO..., 2006, p. 62-63)  

Como abordado anteriormente, e agora considerando mais explicitamente o tema da 

evangelização desenvolvido no documento, percebe-se mais uma vez a estreita relação entre a 

educação e a perspectiva de uma intenção de que a evangelização seja claramente não apenas 

uma opção religiosa e uma descoberta da dimensão espiritual, mas, efetivamente, a formação 

de uma identidade de valores e que a pessoa seja atendida em todas as suas necessidades 

humanas de uma educação integral. Encontramos em algumas referências sobre a questão da 

evangelização que evangelizar significa, em primeiro lugar, realizar ações que considerem a 

totalidade da realidade humana.  

A evangelização entendida no sentido amplo e global e essencialmente como um 
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testemunho-anúncio da ação salvadora de Deus em Cristo, por meio do Espírito e da 

mensagem evangélica, constitui a missão fundamental da comunidade cristã. A finalidade da 

evangelização é fazer amadurecer a pessoa e a sua resposta de fé. A evangelização implica na 

promoção humana, na salvação do homem de forma integral. A comunidade cristã não pode 

separar a evangelização da promoção de uma educação libertadora e humanizadora. A ação 

evangelizadora da comunidade cristã não pode realizar-se, se não coloca em ato processos 

educativos de libertação e humanização. Existe a necessidade de criar comunidades com o 

empenho de formar um ambiente humano e evangélico, fundamental para que os jovens 

possam amadurecer a partir de um percurso de um itinerário de educação para a fé e da 

construção de um projeto de vida. Enfim, acompanhar os jovens no processo de formação de 

uma identidade de valores (GROPPO, 1986, p. 41-52). 

A escola participa dessa missão como verdadeiro sujeito eclesial, com o serviço 

educativo, vivificado pela verdade do Evangelho. Ela, de fato, fiel à sua vocação, apresenta-se 

“como” lugar de educação integral da pessoa humana através de um claro projeto educativo 

que tem o seu fundamento em Cristo, orientado para realizar uma síntese entre fé, cultura e 

vida (CONGREGAÇÃO..., 2007).  

É necessário afrontar os novos desafios da sociedade, estabelecendo um diálogo 

dinâmico com o mundo juvenil, com suas sensibilidades e necessidades, porém, sem 

renunciar à missão educativa de propor valores e critérios de condutas, suscitar e sustentar 

projetos de vida e de busca de sentido. Deve-se, do mesmo modo, promover uma atenção 

prioritária às pessoas e às relações interpessoais, tais como: o diálogo, o encontro e a interação 

em grupo, realizando verdadeiros ambientes de vida e de cultura juvenil (CHÁVEZ 

VILLANUEVA, 2003). 

 Observamos concretamente que na experiência prática da ação educativa e 

evangelizadora salesiana estão presentes um conjunto de valores que impulsionam os 

educadores, as comunidades educativas e as pessoas responsáveis pelos processos educativos. 

Estes processos educativos acontecem em uma diversidade de contextos e realidades sociais e 

econômicas. Fundamentalmente, a proposta educativa salesiana nasceu na prática de um 

trabalho educativo com os jovens empobrecidos, e isso confere a continuidade desta 

experiência ao longo da história das instituições educativas salesianas, especialmente na 

opção de educar e formar as crianças e jovens mais pobres.  

Na sua prática, São João Bosco realiza concretamente ações que levam à defesa dos 

direitos humanos das crianças e jovens na promoção social dos jovens abandonados no 

começo de sua obra educativa.  O projeto foi continuado pelos salesianos e salesianas, pelos 
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leigos e cooperadores salesianos que se empenham, até o momento presente, neste processo 

de ir ao encontro dos jovens e de promover os seus direitos humanos por meio de projetos 

educativos e sociais.  

Ações concretas como a formação de centros juvenis para atender as crianças e jovens 

mais carentes é uma realidade em muitos locais. Os jovens recebem formação humana e 

religiosa, educação, preparação profissional e encontram um ambiente educativo que os 

previne de muitas situações de riscos. Também existem pessoas que se comprometem em 

trabalhar com jovens que estão em situações mais complexas, como são os jovens em 

conflitos com a lei ou infratores.  

Em todas as situações, o Sistema Educativo Salesiano procura ser propositivo e 

recuperar ou colaborar para que os jovens encontrem a sua dignidade humana e se tornem 

cidadãos. Encontramos muitos testemunhos de jovens que viveram experiências negativas e 

em situações de risco e que se recuperaram. Hoje eles são pessoas cidadãs que tiveram os seus 

direitos respeitados e a possibilidade de construir um projeto de vida. Esta realidade é 

possível, porque os educadores salesianos acreditam que todo jovem tem um ponto acessível 

ao bem e que ele pode crescer e se encontrar em um ambiente educativo comprometido com a 

formação da pessoa.  

4.4.10 Estilo educativo 

É importante identificarmos o conceito sobre estilo educativo no âmbito salesiano.  

São João Bosco e Maria Domingas Mazzarello desenvolveram na experiência educativa das 

jovens e dos jovens um jeito de educar, propondo um estilo próprio. Procuraram cuidar para 

que seu jeito e estilo estivessem presentes em suas ações educativas, reunindo algumas 

características principais do estilo de educar no Sistema Preventivo. Neles encontramos os 

traços característicos de educar no estilo do Sistema Preventivo (SILVA FILHO, 2003, p. 38). 

A comunidade educativa é chamada a viver o estilo de família, a “amorevolezza”, a 

alegria, elementos típicos do carisma. Eles fazem com que o estilo educativo salesiano seja 

acolhido com simpatia por todas as culturas. O estilo salesiano é o elemento que anima a 

comunidade, que une educadores, educadoras e jovens numa única experiência formativa, e 

pressupõe um ambiente de participação, de partilha de valores, de diálogo respeitoso. As 

relações educativas devem ser ricas de “amorevolezza”, e os educadores devem conhecer a 

arte de assumir o cuidado, contribuindo para o crescimento do jovem e favorecendo a abertura 

da pessoa ao amor solidário (INSTITUTO..., 2006, passim). 

Considerando alguns pontos aprofundados sobre a questão do estilo educativo 
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desenvolvido no pensamento salesiano, percebemos mais claramente o significado deste 

aspecto. O modo de Maria Domingas Mazzarello gerir a comunidade é expresso por meio de 

um tratamento personalizado, o qual aponta a meta da educação integral, percorrendo o 

sentido das diferenças individuais e do estímulo ao crescimento interior. O seu modo de ser 

educadora se traduz, de fato, em uma maternidade que “toma o cuidado” do outro e de suas 

necessidades físicas, afetivas, morais e religiosas. Na primeira comunidade, as Filhas de 

Maria Auxiliadora viviam a sua identidade de educadoras segundo um estilo de maternidade, 

de amizade, de comportamentos que explicitavam as principais instâncias preventivas da 

educação salesiana como a proximidade e familiaridade. O estilo preventivo da 

“amorevolezza” educativa requer que as educadoras se esforcem, para que não ocorram 

intervenções autoritárias (RUFFINATTO, 2004). 

A presença familiar permite às educadoras reconhecer o interesse das jovens, acolher 

as suas necessidades e interpretar as suas reações. É, assim, um estilo de paradigma que 

interpela para uma atualização. Alguns elementos significativos para a atualização da missão 

educativa requer: empenhar-se pelo “fazer-se amar”, por meio da abertura e disponibilidade 

para as relações interpessoais, assumir uma “maternidade” educativa atenta ao crescimento da 

pessoa e às suas necessidades formativas, responder de forma adequada, ter uma visão 

projetual capaz de compreender as questões dos jovens e propor uma comunidade como 

“laboratório” de relações humanizantes, inspirada na reciprocidade pessoal, na possibilidade 

de tornar a comunidade um espaço pedagógico qualificado pela confiança na educabilidade da 

pessoa criada à imagem de Deus e orientação à realização de tal projeto (RUFFINATTO, 

2004). 

Na prática educativa salesiana o estilo educativo acontece por meio da confiança na 

pessoa, no bem e no protagonismo, no amor educativo, na abertura aos jovens, atendendo suas 

necessidades, e na formação de um ambiente educativo permeado de humanidade. Estas ações 

valorizam o aspecto relacional do Sistema Educativo Salesiano e que muito contribuem para a 

formação da pessoa.  A marca do estilo salesiano reflete o clima familiar que se concretiza 

nos ambientes educativos.   

4.4.11 Atores sociais da comunidade educativa      

Denominamos de “ator social” uma pessoa que esteja envolvida em uma comunidade 

educativa salesiana. Esta mesma definição cabe a grupos e organizações que se envolvem na 

iniciativa do Projeto Educativo Salesiano, da Organização Salesiana. De acordo com as 

Linhas Orientadoras da Missão Educativa das FMA, a comunidade educativa é formada pela 
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comunidade das Filhas de Maria Auxiliadora, pelas educadoras e educadores, pelos jovens, 

pelos pais e outros membros da Família Salesiana que compartilham a missão de todos 

(INSTITUTO..., 2006, p. 43-44). 

É significativa a presença das ex-alunas e dos ex-alunos que, como membros de uma 

associação laical unida de modo especial ao Instituto, participam da Missão Educativa das 

FMA. Outra presença enriquecedora e de grande valor para a comunidade educativa é a dos 

Salesianos Cooperadores, Cooperadoras, que também se empenham na missão de evangelizar 

e de educar os jovens. Os jovens são parte integrante da comunidade educativa, à qual dão seu 

aporte original e criativo, de acordo com o seu processo de maturação. Os jovens são o centro 

da missão educativa e são protagonistas do crescimento e da vida da comunidade.  

As educadoras leigas e os educadores leigos oferecem à comunidade educativa a 

contribuição do estado laical, concorrendo para a inculturação do carisma. Assumem, 

conforme a competência profissional, a corresponsabilidade do projeto educativo. Os pais são 

os primeiros e principais responsáveis pela educação dos filhos. Como membros da 

comunidade educativa, participam da busca das necessidades formativas dos jovens, e da 

realização das propostas educativas (INSTITUTO..., 2006, p. 43-44).  

Conforme Fistarol (2009, p. 43-44), a educação salesiana coloca os jovens no centro 

da ação e do projeto educativo-pastoral, identificando suas expectativas, desejos, desilusões e 

esperanças, acompanhando-os na busca do conhecimento das próprias capacidades e 

possibilidades para serem protagonistas do seu projeto de vida.  

 A manifestação do protagonismo juvenil no processo educativo é uma característica 

própria dos princípios da educação salesiana. São João Bosco edificou a sua obra educativa 

contando com os adolescentes e jovens dos oratórios. A comunidade educativa abre espaços 

de participação e de desenvolvimento de ações de lideranças juvenis, este processo se 

estabelece concretamente por meio da formação de grupos e associações juvenis, que 

preparam as crianças e jovens para assumirem a liderança nos vários projetos desenvolvidos 

por cada comunidade local.  

Observamos que os jovens formados e motivados para as ações de lideranças 

participam ativamente e colaboram significativamente nas ações e atividades das instituições 

educativas. Este protagonismo cresce especialmente em realizações como o projeto de 

voluntariado local e internacional.  

Os jovens são motivados a sair de si mesmos, do próprio mundo e ir ao encontro das 

diversas realidades. Com esta experiência é oferecida a possibilidade de contribuir com algum 

tipo de trabalho educativo como voluntário em regiões mais carentes e nas obras salesianas 
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situadas nestes locais. Esta possibilidade de vivenciar o voluntariado favorece o crescimento 

da pessoa e o desenvolvimento de uma identidade de valores.   

4.4.12 Comunidade educativa e sujeito educativo 

Em um contexto a cada dia mais globalizado e intercultural, o elemento fundamental 

para assegurar uma eficaz ação educativa e para dar respostas concretas às demandas das 

necessidades das novas gerações é a comunidade educativa. Nela busca-se convergir 

intervenções educativas envolvendo os jovens, as educadoras, os educadores e os pais no 

projeto de educação cristã, segundo o estilo do carisma salesiano. “A dimensão comunitária 

da experiência de São João Bosco e Maria Domingas Mazzarello, é uma exigência do 

processo educativo, que implica encontro, colaboração, reciprocidade” (VECCHI, 1998, p. 80 

apud INSTITUTO..., 2006, p. 43).  

Na comunidade educativa, a comunidade das Filhas de Maria Auxiliadora se 

empenha em promover a identidade salesiana, o espírito, o estilo do Sistema 

Preventivo para ampliar – de forma dinâmica e respeitosa – o núcleo das pessoas 

que assumem e compartilham a finalidade evangelizadora do projeto educativo. A 

intenção é criar uma comunidade cristã de referência – que garante a identidade 

salesiana da instituição educativa –, mesmo quando atende jovens não crentes ou 

pertencentes a outras religiões. (INSTITUTO..., 2006, p. 44)  

A comunidade educativa é uma presença que assegura a convergência das 

intervenções educativas, que garante a tradução operativa das perspectivas pedagógicas de 

referência e procura dar respostas às necessidades das novas gerações.  Na experiência 

apostólica de São João Bosco e Maria Domingas Mazzarello, a comunidade é um lugar 

privilegiado de educação. A dimensão comunitária é uma exigência da pessoa humana e do 

mesmo processo educativo, que implica em encontro, colaboração e reciprocidade 

(INSTITUTO..., 2006, passim). 

A comunidade configura-se como um lugar de encontro e de complementaridade de 

pessoas convocadas para uma mesma missão. Ela é chamada a situar-se na busca do 

crescimento contínuo, educando e educando-se, bem como a elaborar um diálogo com o 

território, o projeto educativo e as estratégias que objetivem a formação integral da pessoa, no 

horizonte do humanismo cristão (INSTITUTO..., 2006, passim). 

Conforme Tonelli (1986, p. 395-412), existe a necessidade de se criar um ambiente 

educativo como espaço no qual se ativam processos formativos. Os processos de 

amadurecimento da pessoa realizam-se em torno do mundo existencial das atitudes, que 

dizem respeito à aquisição de atitudes positivas, inspiradas no homem novo, Jesus Cristo. A 
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operação, a aquisição, a consolidação das mudanças acontecem por meio da experiência e da 

identificação. A identificação é um processo pelo qual a pessoa chega a fazer suas as 

qualidades, as características e os valores percebidos por outra pessoa e reconhecidos como 

importante.  

A comunidade educativa é o lugar privilegiado para experimentar os valores e a 

participação em experiências significativas. Assim, a função da comunidade educativa é de 

estimular e ativar processos formativos. Os processos formativos são o conjunto de 

intervenções, diretas e indiretas, mediante as quais circulam determinados valores na 

convivência educativa.  

 Constatamos na prática da convivência com as comunidades educativas salesianas que 

elas são marcadas por uma identidade salesiana, pois onde existe uma comunidade salesiana, 

existe um grupo de pessoas pensando na educação dos jovens, discutindo e analisando os seus 

problemas, as suas necessidades, o seu contexto sociocultural. Porém, tendo em vista que toda 

instituição é construída por pessoas humanas e que todo ser humano possui os seus limites e 

fragilidades, e que tudo isso poderá interferir na sua vida social e no seu grupo de trabalho, 

bem como que nem sempre as comunidades educativas conseguem trabalhar tão 

harmonicamente, se a instituição tem clareza dos seus valores e princípios, a missão educativa 

continua e se fortalece quando todos participam, dão a sua contribuição e superam os 

desafios. Apesar de esta busca nem sempre ser tão harmônica, é necessário constantemente 

retomar os referenciais. As comunidades salesianas vivem, portanto, a experiência da 

superação e da busca incessante de concretizar o seu ideal por meio da comunidade, a qual se 

reúne e trabalha em função de um ideal educativo.  

Inúmeras são as comunidades educativas no mundo inteiro, reunidas em torno do ideal 

educativo de São João Bosco, nos mais diversos tipos de ações concretas relacionadas à 

educação e a promoção humana, marcando presença em instâncias sociais e políticas da 

educação, como em periferias distantes e necessitadas de presenças que promovam a 

dignidade humana. O pátio e as ruas de Valdocco, em Turim, e de Mornese se alargaram por 

todos os espaços do mundo.  

4.4.13 Abertura para as realidades social e eclesial  

A abertura para as realidades social e eclesial possibilita entrar em comunicação com 

as novas gerações, em todo contexto e situação. Entende-se dar novo impulso à missão 

educativa e ao anúncio de Jesus Cristo, dando atenção aos sinais do Espírito presentes na 

realidade.  
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Novas oportunidades ou dificuldades levam a repensar a qualidade evangélica do 

processo educativo com a consciência de que a educação e a evangelização se inserem dentro 

de um contexto atual, que revela a ameaça à vida, à família com múltiplas dificuldades e 

necessitada de apoio na realização do seu papel educativo, a pobreza, o relativismo que 

solicita uma educação para a escolha e a responsabilidade, a violência que pede a paz 

(INSTITUTO..., 2006, p. 8-9).  

Em âmbito mundial, em comunhão com a Igreja, as FMA são interpeladas pela 

realidade multirreligiosa, multicultural e midiática, que desafia um diálogo inteligente e 

construtivo. Tais fenômenos requerem um esforço de inculturação, de criatividade e de 

repensar a proposta educativa (INSTITUTO..., 2006, p. 8-9). 

A educação salesiana, a partir da experiência de São João Bosco e de Santa Maria 

Domingas Mazzarello, sempre foi atenta ao conhecimento da realidade, dos problemas que 

envolvem a vida da humanidade. Refletir sobre o processo educativo significa levar em conta 

o contexto em que se está vivendo, partindo especialmente de uma leitura crítica do mundo 

juvenil (INSTITUTO..., 2006, passim).   

Os desafios da contemporaneidade apresentam uma revolução das novas tecnologias, 

o desenvolvimento das ciências biológicas e da engenharia genética que influem sobre o 

pensamento e sobre a experiência da vida. A rede eletrônica, por sua vez, transforma o 

planeta, trazendo a globalização, a mudança na concepção de tempo e espaço, o ambiente 

fluido e líquido, produzindo uma fratura sem precedentes entre passado e o futuro 

(INSTITUTO..., 2006, passim). 

Torna-se, desse modo, necessário conhecer e refletir sobre tais características, porque 

é nesta situação atual que entra em jogo o acompanhamento educativo das novas gerações. No 

âmbito das mudanças torna-se problemática a interação entre os vários níveis e contextos.  

Algumas coordenadas emergentes são evidenciadas e levadas em consideração no contexto 

educativo: os diversos espaços e contextos socioculturais diferentes dos espaços 

institucionais, nos quais os jovens estão inseridos; a necessidade de olhar a história com um 

olhar que capta nas diversas sinalizações as demandas; o estímulo para continuar a fazer 

propostas significativas e válidas que envolvam a pessoa como um todo; a atenção ao 

contexto da sociedade multicultural que com o movimento imigratório provoca a mobilidade 

juvenil (INSTITUTO..., 2006, passim). 

 Entre tantos trabalhos sociais e educativos em âmbito nacional e internacional 

realizados pelas comunidades educativas salesianas, os quais marcam a sua significatividade 

no momento, desponta a preocupação com a formação e educação da mulher que, muitas 
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vezes e por várias razões, encontra-se em situação de vulnerabilidade. O Instituto tem se 

preocupado em realizar alguns estudos e projetos sobre a questão da mulher para favorecer a 

sua educação e integração social. Também existem alguns estudos relacionados à questão das 

relações de gênero e que indicam a necessidade de se construir relações de igualdade.  

Outra ação concreta no trabalho com a mulher é a opção por formar comunidades 

educativas interculturais, com a integração de pessoas de várias partes do mundo em locais 

onde se encontram situações de mobilidade humana e que atingem especialmente as mulheres, 

jovens e crianças. O projeto destas comunidades interculturais é de atender as situações do 

fenômeno migratório, procurando proteger as crianças e as mulheres.   

4.4.14 Estratégia projetual  

No contexto contemporâneo sente-se a urgência de realizar uma passagem vital que 

oriente as comunidades educativas a entrar na dinâmica da estratégia projetual, o que significa 

caminhar na lógica do processo, o que implica em uma sequência de passos pensados e 

organizados de forma gradual. Significa ser capaz de andar em um contínuo devir. Trata-se de 

agir com planos articulados e diferentes, em uma lógica de respeito pelas fases de 

desenvolvimento e crescimento da pessoa humana, em interação crítica com a realidade 

sociocultural (INSTITUTO..., 2006, p. 67). 

A interpretação da realidade, à luz do Evangelho, do carisma e do agir mediante 

processos, orientam a identificação de estratégias adequadas que respondam às incertezas da 

realidade atual. As estratégias possibilitam coordenar os diversos fatores em jogo nas ações 

educativas, considerando a complexidade da realidade, assumindo visões amplas e profundas 

e por fazer escolhas credíveis orientadas para alcançar objetivos. Esta mentalidade possibilita 

a busca de informações, confrontos e revisões, bem como permite que o sujeito esteja atento 

para modificar as novas ações, favorecendo um entrelaçamento entre ação-reflexão-nova-ação 

(INSTITUTO..., 2006, p. 67). 

Conforme indicam alguns autores, podemos compreender de forma mais técnica a 

opção feita pelo documento sobre a possibilidade de que as comunidades educativas utilizem 

a planos estratégicos para a realização da sua missão educativa.  

A estratégia como uma ação pressupõe decisões, escolhas, apostas e, logo, riscos e 

incertezas. A estratégia possui uma plasticidade, pois se organiza com o objetivo de se 

modificar em função de situações aleatórias, elementos diversos que aparecem durante o 

processo (ARAUJO, 2003, p. 68-69). 
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Entender o projeto como uma estratégia traz, assim, uma perspectiva para o trabalho 

pedagógico, pois, a partir de representações prévias sobre os caminhos a serem 

percorridos, incorpora, por exemplo, a abertura para o novo; a perspectiva de uma 

ação voltada para o futuro, visando transformar a realidade; e a possibilidade de 

decisões, escolhas, apostas, riscos e incerteza. (ARAUJO, 2003, p. 69) 

O desenvolvimento das ciências da Educação trouxe uma maior clareza sobre a 

conexão orgânica das exigências do complexo processo de crescimento da personalidade em 

sua fase evolutiva, e daí surge a necessidade de realizar um projeto educativo que suponha a 

intenção e organização de metas, a explicitação dos fins e a concepção global, enfim, ordenar 

e explicitar a totalidade da pessoa, construindo uma visão unitária e orgânica com uma visão 

de futuro (PRELLEZO; VECCHI, 1986, p.18-19).  

Na prática educativa salesiana, as comunidades educativas empenham-se em 

estabelecer os processos educativos por meio da elaboração do projeto educativo. O projeto 

pedagógico e as atividades culturais e humanas realizadas consideram o desenvolvimento 

cognitivo, que favorece a formação do senso crítico, da capacidade de pensar criticamente, de 

pensar a partir dos valores humanos, culturais; o desenvolvimento da dimensão afetiva e da 

sua capacidade relacional; o desenvolvimento dos comportamentos integrados a uma 

identidade de valores.  

4.4.15 Trabalho em conjunto 

São João Bosco envolvia na sua obra educativa diversas pessoas, isso se tornou uma 

modalidade para agir em todos os níveis e que é praticada na economia e nas relações das 

multinacionais, até em partidos políticos, por meio de diversas alianças.  

Estamos conscientes de que trabalhar “juntos”, com um senso aberto à 

missão, leva a responder às demandas concretas dos jovens e a projetar 

novas formas de serviço.  [...] Trabalhar juntos, além de ser enriquecedor é, 

sem  dúvida, positivo porque – com o aporte de todos – favorece a 

dimensão integral da educação.  

O exercício da co-responsabildiade requer que se reforce a paciente e 

cotidiana passagem do eu ao nós. A comunidade-comunhão vive, cresce e se 

consolida em torno do projeto comum, na medida em que se potencia o 

clima  de confiança recíproca, de diálogo, de sapiente organização e 

distribuição de tarefas e das responsabilidades. [...] assumir, compartilhar, 

avaliar o projeto educativo com o aporte e a valorização de cada membro da 

comunidade educativa. (INSTITUTO..., 2006, p. 25; p. 47)  

O aporte de todos favorece a dimensão integral da educação. A corresponsabilidade na 

missão educativa entre FMA, leigos, leigas, manifesta-se no trabalho em equipe, no 

planejamento compartilhado, na organização de estruturas e organismos adequados à 
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educação integral dos jovens. A corresponsabilidade é potenciada pela vivência da comunhão, 

que se consolida em um projeto comum, na medida em que se cria “[...] o clima de confiança, 

de reciprocidade, de diálogo, de sapiente organização e distribuição de tarefas e das 

responsabilidades” (INSTITUTO..., 2006, p. 47). Viver a corresponsabilidade significa fazer 

experiência da riqueza do espírito de família, expressão carismática da espiritualidade de 

comunhão, tendo em vista a educação integral dos jovens (INSTITUTO..., 2006, passim).  

O trabalho em conjunto favorece a colaboração e faz com que a comunidade educativa 

se potencialize em um processo de formação contínua em vista da educação, a qual exige 

sempre novos aportes formativos, que atenda especialmente a realidade multicultural e o 

fenômeno da globalização.  

O trabalhar “em conjunto” é uma prioridade para a atuação coerente do projeto de 

educação evangelizadora inspirada no carisma salesiano, é um processo de formação 

compartilhada que precisa se tornar práxis comunitária. Porém, isso tudo implica na 

construção de intenções e intervenções, efetiva partilha de metas formativas, empenho de 

convergência na ação educativa. Trabalhar “insieme” (juntos) significa propor-se a um 

percurso gradual que, da simples socialização de informações, passe a uma integração 

psicológica e afetiva e, por fim, chegue a um nível de cooperação e integração, estabelecendo 

uma realidade de reciprocidade (INSTITUTO...., 2006, p. 68-70).  

No âmbito administrativo a questão do trabalho em conjunto é valorizada, embora se 

utilize mais a palavra equipe. O trabalho em equipe é discutido e proposto efetivamente 

conforme indicam as referências a seguir.  

É indiscutível que as organizações estão valorizando velozmente o trabalho em equipe. 

O objetivo é obter a participação das pessoas, respondendo às mudanças no ambiente e 

atender às necessidades dos clientes. O objetivo do trabalho em equipe é eliminar a burocracia 

tradicional e formar equipes interligadas em redes, possibilitando que a organização funcione 

como uma unidade integrada. O desempenho do trabalho em equipe possibilita a participação 

comprometida com o “empowerment” (empoderamento), a responsabilidade pelos resultados, 

a interação e a comunicação entre os membros, em vista da mudança contínua, da criatividade 

e da resposta diante de novas oportunidades que surgem (CHIAVENATO, 2004, p. 674-675). 

A busca de um novo modelo de relação educativa e de se construir uma sociedade 

diferente levaram os educadores a pensar sobre a necessidade de afirmar, na teoria e 

na prática, algumas constantes consideradas fundamentais, como, por exemplo: o empenho de 

uma programação conjunta do processo educativo, a necessidade de se criar um ambiente 

educativo como um lugar de identificação e carregado de valores, a elaboração de projetos 
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educativos com uma efetiva ressonância cultural e social, a corresponsabilidade educativa 

através do diálogo e da confrontação, a criação de um novo modelo de gestão participativa. 

Estas constantes provocaram o consenso de educar em termos de comunidade educativa 

(TONELLI, 1986, p. 395-412). 

 Na prática, as comunidades educativas realizam atividades, encontros, momentos 

formativos com as várias equipes educativas ou administrativas, tendo em vista construir uma 

força maior sobre as propostas de desenvolvimento dos projetos educativos e sobre o 

estabelecimento de metas nos processos de organização nos âmbitos pedagógico, pastoral e 

econômico. Existe o empenho para que o trabalho em equipe seja realizado, possibilitando a 

integração e os encaminhamentos dos vários âmbitos de gestão educativa.  

4.4.16 Espiritualidade juvenil 

Em um contexto juvenil marcado pela busca por motivações que dão sentido à vida, o 

ambiente salesiano quer propor aos jovens o encontro com esta referência em relação a uma 

experiência de espiritualidade. 

A busca de espiritualidade: é justamente da marca da precariedade que deriva a 

exigência, sobretudo da parte das novas gerações, de colocar a própria esperança 

numa realidade mais estável e significativa. Há uma busca religiosa que não se 

esconde como em outros tempos, mas é admitida e socializada nos grupos.  

O ambiente salesiano é qualificado por uma espiritualidade que permeia a vida de 

jovens e adultos e se caracteriza pela fé em Deus. [...] Deságua numa fé empenhada 

na construção da civilização do amor e se traduz num cotidiano vivido com 

otimismo e alegria, na confiança de que Deus age  continuamente na história e nos 

interpela – como pessoas e como comunidades – a sermos sinais da sua presença. 

(INSTITUTO FMA, 2006, p. 22; p. 87) 

 Como aponta o documento das Linhas Orientadoras, a partir do enfoque teológico, a 

Espiritualidade Juvenil Salesiana é tarefa fundamental. Ela se torna concreta na formação de 

um ambiente rico de valores no estilo do Sistema Educativo Salesiano. É uma espiritualidade 

que coloca no centro o cotidiano à luz do mistério de Deus. Realiza-se no amor à vida e aos 

mais pobres. O ambiente salesiano é qualificado por uma espiritualidade que permeia a vida 

dos jovens e adultos e se caracteriza pela fé em Deus, põe no centro o mistério pascal de 

Cristo, na presença de Maria, crê na força transformadora dos sacramentos, colunas na 

edificação da vida espiritual. Conduz a uma vida empenhada na fé, no amor, num cotidiano 

vivido com otimismo e alegria, bem como na confiança em Deus (INSTITUTO..., 2006, 

passim).         

 Como algumas referências do âmbito salesiano indicam sobre a Espiritualidade 

Juvenil, a Missão Educativa das FMA realiza-se mediante uma pastoral juvenil inculturada, 
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que se inspira no Sistema Preventivo, vivido como espiritualidade radicada na caridade de 

Cristo (INSTITUTO..., 1982, n. 7). A Família Salesiana chama de “espiritualidade juvenil 

salesiana” a experiência espiritual nascida da busca existencial por uma experiência de 

sentido da vida e da busca das razões para se viver a esperança, da busca da felicidade, do 

desejo de descobrir quem é Deus e quem somos.  

Os jovens descobriram em São João Bosco e Maria Domingas Mazzarello a presença e 

a manifestação do amor de Deus e fizeram a experiência do amor de Deus, deixando-se 

envolver por uma experiência espiritual. O clima de alegria, de liberdade e de compromisso 

tornou-se uma expressão do grande amor de Deus, frutificado na Igreja pelo dom e pela ação 

do Espírito Santo, especialmente na consolidação da santidade juvenil salesiana, consolidada 

com a proclamação da Igreja e da santidade de jovens que foram frutos desta experiência 

espiritual: Domingos Sávio13, Laura Vicunha14 e tantos outros jovens.  

A Família Salesiana, na atualidade, com urgência, procura dar continuidade ao 

empenho de promover a espiritualidade juvenil salesiana na celebração dos centenários de 

São João Bosco e de Maria Domingas Mazzarello. Em busca de redescobrir algumas 

dimensões essenciais do carisma salesiano, bem como para retomar o que foi fundamental 

para São João Bosco, que é proposta a experiência de um modo de viver a vida cristã, 

unificando toda a existência. Surge, então, um projeto de espiritualidade juvenil salesiana 

como uma experiência espiritual nascida desta busca, compreendendo a espiritualidade como 

o viver a vida quotidiana no mistério de Deus. Assim, no projeto de espiritualidade juvenil, a 

identidade salesiana qualifica a proposta de São João Bosco; o adjetivo “juvenil” lembra que 

o projeto assume um estilo próprio dos jovens; a espiritualidade se refere à exigência da 

radicalidade evangélica (MINISTÉRIOS..., 1996, p.14-16). 

 É possível constatar que os ambientes educativos salesianos apresentam um complexo 

de características e de modalidades de ação, porém, os processos educativos com todos os 

projetos se tornam significativos, porque eles são realizados a partir de um estilo próprio e 

                                                           

13 São Domingos Sávio nasceu em Riva, na Itália, em 1842. Encontrando com São João Bosco, convida-o para 

cursar os estudos secundários. Teve muita sensibilidade e em pouco tempo percorreu um longo caminho de 

santidade, fruto da pedagogia de São João Bosco. Distinguiu-se pelo cumprimento do dever em seu lema: “Antes 

morrer que pecar”. Tomado por uma grave enfermidade aos quinze anos, regressa ao lar paterno de Mondonio, 

na itáliana província de Asti, onde morre em 1857. Pio XII o proclamou santo em 12 de junho de 1954. 

14 Laura Vicunã nasceu em 5 de abril de 1891, em Santiago. Seu pai era militar e pertencia a uma família da alta 

sociedade chilena. Por motivos de conflitos políticos que trouxeram como consequência uma perseguição, a 

família foi obrigada a buscar exílio do país. Com o falecimento do pai, José, a esposa e filhas sem um futuro 

claro decidem ir à Argentina para se esconder por um tempo. Mercedes e as duas filhas se estabelecem nas 

proximidades de Neuquèn, Argentina. Procurando um trabalho para bancar os estudos das filhas, Mercedes 

chega à propriedade de Manuel Mora, que pressiona Mercedes a ser sua esposa. Laura ingressa no colégio “Las 

Hijas de Maria Auxiliadora”, onde foi instruída, tanto cultural, quanto religiosamente. Laura opta por entregar 

sua vida pela salvação de sua mãe. Em poucos meses caiu enferma, vindo à morte. Ela entrega a vida pela mãe. 
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com algumas motivações. Estas motivações, poderíamos dizer, nascem de uma espiritualidade 

juvenil e de uma espiritualidade educativa. A comunidade educativa vive no cotidiano das 

relações educativas um jeito de ser com os jovens, ou seja, vive a espiritualidade juvenil da 

alegria, da amizade, do dinamismo da vida. A espiritualidade juvenil salesiana manifesta-se 

concretamente na ação da acolhida dos jovens, na acolhida da diversidade cultural de cada 

um, tendo presente constantemente a atenção à educação.   

4.4.17 Pedagogia do ambiente 

Na proposta educativa salesiana, conforme o documento das Linhas Orientadoras, a 

comunidade, animada pelo sentido eclesial, deverá empenhar-se pela prática de uma 

pedagogia do ambiente, em que se exprime no espírito de família, no acolhimento e na 

corresponsabilidade (INSTITUTO..., 2006, p. 23). O ambiente educativo salesiano situa-se 

como mediação.   

Numa sociedade em que as relações familiares estão em crise, e cresce o 

fenômeno das meninas e meninos de rua, a comunidade salesiana, animada 

por um profundo senso eclesial, sente que deve ser casa de quem não tem 

casa, empenhada em colocar em prática uma pedagogia do ambiente, em que 

se experimente o espírito de família, feito de acolhimento, confiança, co-

responsabilidade. (INSTITUTO..., 2006, p. 23)  

 O documento das Linhas Orientadoras descreve que o ambiente educativo no carisma 

salesiano é uma via pedagógica, na qual se compartilha a espiritualidade salesiana 

(INSTITUTO..., 2006, p. 87-96). Os critérios que qualificam o ambiente educativo salesiano 

são inspirados no Sistema Preventivo. Os valores são os da predileção pelos jovens, da 

confiança nas possibilidades de desenvolvimento da juventude. Da mesma forma, valorizam-

se a presença junto aos jovens, a abertura para o contexto eclesial e social, a interação com a 

família, a formação de uma comunidade cristã de referência para que os jovens possam 

experimentar um ambiente rico de valores humanos e evangélicos: tudo isso a partir de 

atividades diversificadas, da relação da reciprocidade e da experiência da espiritualidade 

juvenil salesiana.  

O ambiente ideal para a proposta educativa é concebido como um espaço fundamental, 

no qual, segundo Ruffinatto (2003a), constroem-se relações interpessoais por meio da 

comunidade. Este é um dos pressupostos fundamentais que asseguram o crescimento integral 

das pessoas, a exemplo da experiência do clima de Valdocco, onde se estabelece um estilo de 

relação fraterna e orientada, associada a uma intencionalidade educativa, sendo que as 

relações são orientadas ao amadurecimento e à educação. O estilo das relações educativas 
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comunitárias desafia, hoje, a repensar a qualidade destas relações no confronto entre os 

jovens, entre educadores e colaboradores, famílias e as instituições que interagem. É 

necessário que a comunidade se torne um “espaço pedagógico” qualificado, de forte confiança 

na educabilidade da pessoa humana, criada à imagem de Deus e orientada a realizar um 

projeto. Na visão pedagógica do “Sistema Preventivo”, as relações educativas favorecem a 

formação e o crescimento.          

 A relação educativa inclui diversos níveis de interação, não somente a partir dos 

sujeitos da comunidade, como também a relação com os valores, com a maturação a que se 

deverá chegar, sendo estas as metas das relações estabelecidas. O ambiente significa o inteiro 

cultural, social e espiritual, aspectos entre os quais se dão os processos formativos das 

pessoas. O encontro de tais relações, intencionalmente educativas, constitui um dos elementos 

fundamentais do Sistema Preventivo de São João Bosco, definido por Braido (1999, p. 306) 

como “pedagogia do ambiente”, modelado em um clima de família.  

Na vivência concreta de cada ambiente educativo salesiano, a visão que é necessária 

para compreender as necessidades educativas dos educandos, das suas famílias e do contexto 

social é claro e evidente. Quantos jovens chegam às diversas obras sociais com tantas 

necessidades e os educadores e educadoras salesianas apresentam caminhos, processos e 

estratégias para responder às necessidades destes jovens, adolescentes ou crianças.  

Quando os desafios são grandes, as comunidades buscam em conjunto pensar e 

planejar o que deverá ser realizado pelos jovens, assumindo a dimensão do Sistema 

Preventivo de São João Bosco como fundamento que colabora para promover a vida e a 

dignidade humana dos jovens. E consideramos que o projeto educativo salesiano é realizado 

sempre com a intenção de se concretizar na prática a educação integral, por isso, a 

preocupação de conhecer a realidade juvenil e as suas necessidades para traçar projetos 

educativos de acordo com o contexto de vida dos jovens. Quando a comunidade se reúne para 

realizar as suas estratégias educativas, sempre busca momentos de análises e reflexões para 

perceber as reais necessidades e propor ações de acordo com os pontos críticos que precisam 

de intervenções educativas.   

4.4.18 Metodologia experiencial 

As Linhas Orientadoras consideram que, a partir das relações fundamentais da pessoa, 

é oportuno projetar experiências que eduquem gradualmente para um estilo evangélico, e 

define a experiência como: 
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[…] uma realidade vivida com intensidade e globalidade é o modo mais direto para 

se chegar a conhecer-se e deixar modelar por aquilo que se experimenta. Fazer a 

experiência significa colocar em ato um processo de unificação entre os vários 

dinamismos da pessoa: cognitivos, emotivos, operativos, sociais, motivacionais, 

para chegar a escolher o bem e o verdadeiro, com a totalidade do próprio ser. 

(INSTITUTO..., 2006, p. 56; 57) 

Por meio da experiência, a pessoa chega a conhecer de modo vital uma determinada 

realidade, porque, situando-se diante do mundo e dos outros, acolhe-os no seu universo 

interior. A experiência cotidiana ajuda a buscar o sentido da própria vida. As experiências 

podem ser múltiplas no processo de acompanhamento dos jovens no processo de maturação 

integral. O documento das Linhas Orientadoras diz que são relevantes as vias metodológicas 

que incidem sobre a eficácia do itinerário. Nas práxis pastoral converge especialmente a 

experiência ligada à vivência de cada dia, porque é no cotidiano que a pessoa é chamada a 

interpretar a própria vida como lugar de encontro com Deus. A experiência possibilita o 

aprofundamento dos valores (INSTITUTO..., 2006, p. 63). 

Em nível metodológico, as Linhas Orientadoras privilegiam a experiência interpretada 

dentro de um contexto social e educativo intencionalmente orientado para a progressiva 

elaboração de conhecimentos e competências; a busca como uma modalidade para 

desenvolver estratégias, conhecer as coordenadas geográficas e históricas do ambiente em que 

se vive; a vida de relação permeada de “amorevolezza”, específica do Sistema Preventivo; a 

interdisciplinaridade como abordagem dos diversos âmbitos do saber; e a interculturalidade 

que possibilita conjugar identidade e diferença (INSTITUTO..., 2006, p. 95). 

Na prática educativa salesiana se privilegia a realização da experiência a partir da 

utilização de processos que buscam favorecer a sensibilização para a aprendizagem nos vários 

níveis ou dimensões. Muitas propostas educativas criam situações que provocam a 

sensibilidade dos educandos, para que se sintam motivados para a aprendizagem. A 

mobilização para o desenvolvimento das competências e habilidades acontece por meio destas 

experiências.  
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5 CONCLUSÃO 

A contextualização e o aprofundamento das perspectivas pedagógicas das linhas 

orientadoras permitiu constatar os elementos que envolvem o processo histórico da existência 

do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, especialmente as suas ações concretas no campo 

educativo diante dos diversos contextos. Esta atuação foi se transformando ao longo da sua 

história conforme os novos desafios e valores que foram sendo apresentados pela própria 

instituição e pelas transformações da sociedade e das ciências. O Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora, sempre construiu os seus projetos educativos com uma atitude de abertura às 

novas exigências educativas, de acordo com os contextos sociais, políticos, econômicos e 

religiosos de cada época; sempre buscou aprofundar e concretizar os ideais filosóficos e 

pedagógicos da experiência educativa salesiana, de modo a aprofundar o seu sentido.  

 Com isso, torna-se possível demonstrar algumas perspectivas da educação salesiana 

que são indicadas no documento das Linhas Orientadoras da Missão Educativa do Instituto:  

 Abertura e desenvolvimento de uma visão complexa da educação e dos processos 

que deverão ser realizados na prática, especialmente valorizando os vários pontos 

de vistas dos conhecimentos, ou uma visão interdisciplinar.  

 A riqueza de valores educativos e da visão complexa do Sistema Educativo 

Salesiano a partir das perspectivas pedagógica, cultural, evangelizadora, social e 

comunicativa da educação.  

 Uma concepção de educação integral considerando as dimensões da pessoa 

humana: biológica, psíquica, afetiva, racional e espiritual.  

 A perspectiva de realização dos processos educativos pautados nos valores e na 

formação de sua identidade.  

 A perspectiva de se estabelecer uma relação entre comunicação e a educação. 

 A perspectiva de elaboração de projetos educativos a partir de um diálogo aberto 

com a realidade juvenil.  Realizar os projetos a partir de um diálogo 

interdisciplinar.  

 Encontramos diversas contribuições da proposta educativa salesiana para a 

educação, as quais são significativas no sentido de que as experiências educativas 

realizadas nesta perspectiva se tornam um legado histórico, devido às dimensões 

que assumem em relação às ações realizadas em muitos contextos socioculturais. 
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Com isso, conclui-se que a proposta educativa salesiana oferece contribuições para 

as Ciências da Educação. Encontramos muitos princípios ao aprofundarmos as 

perspectivas da educação salesiana, que poderão oferecer contribuições para os 

projetos educativos.  

 A concepção de educação salesiana possui um princípio objetivo e claro que, no 

confronto com os pensadores da educação na atualidade, tanto insiste com os educadores a 

ideia de que a educação deve partir sempre dos contextos socioculturais da realidade do 

educando, bem como que a relação dialógica é um referencial teórico para os processos 

educativos que procuram compreender, e que a experiência do educando é outro aspecto 

imprescindível. São João Bosco, na sua ação educativa pensada e realizada há quase duzentos 

anos, pode expressar muito bem esta realidade, quando indica a importância de uma 

pedagogia das relações familiares e próximas aos educandos.       

 Sob o aspecto relacional da educação, a educação salesiana pensa a formação da 

pessoa a partir das relações estabelecidas no ambiente educativo. Daí a importância de que os 

educadores realizem o empenho de estabelecer relações propositivas e humanas, 

possibilitando um clima favorável para a aprendizagem, para o desenvolvimento de todas as 

atividades educativas a partir de um clima relacional dialógico e positivo. A dimensão afetiva 

está presente nas relações cotidianas dos ambientes educativos e precisam ser potencializadas 

em vista de todas as ações educativas que devem ser realizadas em um clima que favoreça o 

desempenho dos educandos e educadores. Os conflitos são motivos para um diálogo de 

confiança e de contribuição para o crescimento do educando, pensando sempre em que 

sentido estes conflitos podem nos ajudar a crescer.  

Nessa relação dialógica, um dos elementos importantes é o protagonismo juvenil. Os 

jovens são os protagonistas do seu processo educativo. Os educadores são mediadores das 

práticas educativas e motivam os jovens para que possam construir seus conhecimentos e 

formar atitudes de liderança e de participação. Esta experiência favorece para que o jovem 

desenvolva atitudes de cidadania, se envolva com o bem comum na sociedade e, nos projetos 

educativos, possibilita que os jovens desenvolvam as suas habilidades sociais e de 

colaboração. O desenvolvimento social também depende de lideranças que sejam 

propositivas.   

A educação necessita de um conjunto de estratégias construídas de forma orgânica e 

planejada. O projeto educativo salesiano, embora tenha nascido a partir de uma experiência 

informal, traz em si uma síntese sobre os elementos que são importantes para o 

desenvolvimento de uma educação integral.  
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A pedagogia de projetos é uma realidade muito presente nas propostas educativas da 

atualidade, porém, ainda encontramos muitas realidades em que a educação sofre com a falta 

de propostas educativas que sejam pertinentes e significativas, que realizem uma educação de 

qualidade. Então, torna-se ainda uma contribuição reforçar a necessidade de que os processos 

educativos sejam pensados, planejados e avaliados, para que realmente todos os cidadãos 

tenham uma educação de qualidade.  

Na atualidade, com o desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e 

informação, a motivação no campo educativo para que os educadores utilizem estes novos 

meios é um tema muito comum. Porém, para São João Bosco, vivendo em uma época em que 

tais meios ainda eram muito restritos em relação a nossa realidade de hoje, ele soube trazer 

para a educação dos jovens a ideia dos recursos educomunicativos como a música, o teatro. 

Ele mesmo se dedicou a utilizar a imprensa para escrever diversos livros como instrumentos 

formativos para os jovens. Esta realidade da educação e comunicação era algo valorizado e 

muito incentivado na prática educativa salesiana. A contribuição para que os educadores e as 

comunidades educativas possam conhecer os diversos instrumentos tecnológicos e 

comunicativos para valorizá-los no caminho formativo dos jovens é a proposta que a 

pedagogia salesiana procura realizar constantemente.   

Traz a perspectiva de que a educação só atinge os seus fins mais profundos quando 

considera nas suas intenções e ações educativas uma antropologia, que compreende que a 

pessoa é uma unidade e uma totalidade, e que cada dimensão humana não pode ser esquecida 

dentro dos projetos educativos: a dimensão humana, a dimensão afetiva, a dimensão social, a 

dimensão espiritual, a dimensão cultural ou cognitiva, e a dimensão biológica.  

As atividades educativas precisam considerar os vários aspectos da identidade humana 

para que a pessoa possa se desenvolver integralmente. A lógica da fragmentação e de uma 

educação voltada somente para os aspectos cognitivos constrói identidades fragmentadas ou 

até fragilizadas, por não potenciar o ser humano na sua totalidade. O mundo precisa de 

pessoas que tenham desenvolvido a sua capacidade humana e relacional para que possam 

contribuir com a construção de uma civilização mais humanizada e menos atingida por tantas 

formas de violência. Os ideais que perpassam os princípios educativos poderão interferir nos 

processos de construção da sociedade, se a educação for realmente propositiva e construir 

uma nova forma de pensar a convivência humana.   

A formação da identidade de valores é uma preocupação da perspectiva salesiana de 

pensar a educação e de propor ações educativas que ajudem o jovem a formar a sua identidade 
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de valores. Este aspecto talvez possa ser a contribuição mais significativa dos princípios 

salesianos para a educação. A educação precisa se preocupar mais com a formação da pessoa 

humana e dos valores humanos. Nem sempre as instituições educativas possuem aquela 

atenção em relação aos processos educativos pensados e planejados, tendo em vista a 

formação da pessoa e dos seus valores, ou se preocupam, muitas vezes, somente em fortalecer 

as competências e as habilidades cognitivas.  

A possibilidade de ser criar no ambiente educativo uma diversidade de experiências 

que possibilitem aos educandos confrontar, analisar e pensar sobre os aspectos éticos e os 

valores presentes no cotidiano da vida e da existência é um caminho que a educação poderá 

seguir e que, com certeza, produzirá muitos resultados na formação dos educandos e no 

resultados do trabalho pedagógico realizado pelos educadores.  

A dimensão crítica é um elemento muito importante e precisa ser formada em relação 

aos contravalores que, muitas vezes, estão presentes na cultura e nas relações sociais. Não 

significa criar correntes racionalistas ou positivistas, mas, realmente, ajudar o ser humano a 

discernir e a refletir sobre as ideias que perpassam a vida cultural, social e relacional.   

A busca de referenciais para subsidiar a educação foi para São João Bosco a 

possibilidade da experiência religiosa. Claro que a experiência religiosa não pode ser imposta, 

mas os educadores podem despertar e possibilitar experiências que desenvolvam a 

sensibilidade dos educandos para maravilhar-se com o conhecimento, com as experiências 

cotidianas que comunicam valores e pensamentos propositivos e que dão sentido para o 

conhecimento e para a vida, além de propor atividades que os ajudem a descobrir a dimensão 

espiritual da sua vida independente de crenças religiosas.      

 O assumir o trabalho educativo como vocação e empenho social é outro aspecto que 

podemos considerar como elemento de contributo para a educação. Os educadores que 

assumem o trabalho educativo como uma vocação se realizam pessoalmente, apesar dos 

desafios que possam encontrar na sua ação ou prática educativa.  

A educação exige uma paixão incondicional, porque o educador em si precisa dedicar 

muitas energias e forças para estabelecer relações com os educandos, as quais sempre estão 

presentes no cotidiano da vida dos educadores, como, por exemplo, os conflitos humanos, os 

desafios que a realidade social apresenta. São João Bosco realiza esta experiência ao longo de 

toda a sua vida, e mesmo diante dos maiores desafios de estruturar espaços e investimentos 

para a educação dos jovens abandonados, ele não mediu esforços e dedicação por realmente 

se sentir vocacionado a realizar algo diferente e propositivo para os educandos que 
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encontrava.  

A realidade social não pode causar desânimo ou a falta de compromisso com a 

educação, pois construímos o futuro no presente do aqui e agora de nossas ações e práticas 

educativas. Juntamente com a paixão educativa deve estar presente o compromisso social com 

a educação libertadora e transformadora.  
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