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RESUMO 

 

A presente pesquisa é uma dissertação de mestrado tem como objeto de estudos um 
dos projetos que integram, há mais de 150 anos, a Pedagogia Salesiana, iniciada na 
Itália embasada na concepção de um Currículo Humanizador. O objetivo da 
investigação é analisar a concepção e a prática pedagógica salesiana do “Bom Dia”, 
como educação em valores, tendo em vista a delimitação de indicadores das 
repercussões dessa vivência, junto aos seus participantes, na perspectiva da 
qualificação contínua de suas proposições. O estudo percorre ideais e realizações que 
culminaram na organização do Sistema Preventivo e tem por hipótese mostrar como 
o “Bom Dia” auxilia a concretizar os princípios da preventividade na vivência de 
valores, promovendo a  formação humanizadora dos alunos. A metodologia, de 
abordagem qualitativa, inclui como procedimentos pesquisa bibliográfica, análise de 
documentos e fundamentação teórica pautada na literatura salesiana e produções na 
área da educação, tendo como referência autores como: Michael Apple, Zygmunt 
Bauman, Edgar Morin, Paulo Freire, Miguel Arroyo, Moacir Gadotti, Henry Giroux, 
José Gimeno Sacristán, Ivor Goodson. As abordagens da biografia de Dom Bosco e 
sobre a Pedagogia Salesiana consideraram obras de: João Bosco, Giovanni 
Lemoyne, Arthur Lenti, Pietro Braido, Agostino Auffray, Antonio da Silva Ferreira, 
dentre outros. Esta pesquisa evidencia os principais resultados das contribuições 
dessa prática pedagógica que integra uma gama de ações do Sistema Preventivo 
Salesiano (razão, religião e “amorevolezza”), alicerçado nos fundamentos da 
Pedagogia Salesiana, a fim de desenvolver a formação de “bons cristãos e honestos 
cidadãos” alicerçada na concepção humanizadora de educação. 
 
Palavras-chave: Educação; Valores Humanos; Pedagogia Salesiana; Currículo 
Humanizador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VERDI, Douglas. Salesian Pedagogy and Humanizing Curriculum: The “Good 

Morning” as a pedagogical practice and living values. 2022. 102 f. Dissertation 

(Masters in Education: Curriculum) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2022. 

 

ABSTRACT 

 

This research is a Master Thesis and its object of study is one of the projects that have 

been part of Salesian Pedagogy for over 150 years, it has started in Italy, as well as 

the concept of a Humanizing Curriculum. The objective of the investigation is to 

analyze the Salesian pedagogical conception and practice of “Good Morning”, as well 

as the education in values, considering the delimitation of indicators of the 

repercussions of this experience, along with its participants, in the perspective of the 

continuous qualification of its propositions. The study covers ideals and achievements 

that culminated in the organization of the Preventive System, and its purpose is to 

show how “Good Morning” helps to materialize the principles of prevention in 

experiencing values, promoting the humanizing training of students. The methodology, 

with a qualitative approach, includes bibliographic research, document analysis and 

theoretical background based on Salesian literature and productions in the field of 

education, with reference to: Michael Apple, Zygmunt Bauman, Edgar Morin, Paulo 

Freire, Miguel Arroyo, Moacir Gadotti, Henry Giroux, José Gimeno Sacristán, Ivor 

Goodson. The approaches of Don Bosco biography and the Salesian Pedagogy 

considered works by: João Bosco, Giovanni Lemoyne, Arthur Lenti, Pietro Braido, 

Agostino Auffray, Antonio da Silva Ferreira, among others. This research highlights the 

main results of the contributions of this pedagogical practice that integrates a range of 

actions of the Salesian Preventive System (reason, religion and loving kindness), 

according to the foundations of Salesian Pedagogy, in order to develop the formation 

of “Good Christians and Worthy Citizens” based on the humanizing sense of education. 

 
Keywords: Education; Humans values; Salesian Pedagogy; Humanized Curriculum. 
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come pratica pedagogica e valori viventi. 2022. 102 f. Tesi (Master in Educazione: 

Curriculum) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

ASTRATTO 

 

Questa ricerca è una tesi di laurea magistrale e il suo oggetto di studio è uno dei 
progetti che da oltre 150 anni fanno parte della Pedagogia Salesiana, cominciato in 
Itália e del concetto di Curriculum Umanizzato. L'obiettivo dell'indagine è analizzare la 
concezione pedagogica salesiana e la pratica del “Buongiorno”, come educazione ai 
valori, considerando la delimitazione di indicatori delle ripercussioni di questa 
esperienza, con i suoi partecipanti, nella prospettiva della continua qualificazione dei 
suoi proposte. Lo studio copre ideali e realizzazioni culminate nell'organizzazione del 
Sistema Preventivo, e la sua ipotesi è quella di mostrare come il “Buongiorno” aiuti a 
materializzare i principi della prevenzione nell'esperienza dei valori, favorendo la 
buona educazione dello studente. La metodologia, con un approccio qualitativo, 
comprende la ricerca bibliografica, l'analisi documentale, il fondamento teorico nella 
letteratura salesiana e l'educazione come procedure. Tra gli studiosi del Curriculum, 
segnalo: Michael Apple, Zygmunt Bauman, Edgar Morin, Paulo Freire, Miguel Arroyo, 
Moacir Gadotti, Henry Giroux, José Gimeno Sacristán, Ivor Goodson e altri. Nella 
biografia di Don Bosco e della pedagogia salesiana sono stati utilizzati: João Bosco, 
Giovanni Lemoyne, Arthur Lenti, Pietro Braido, Agostino Auffray, Antonio da Silva 
Ferreira, tra gli altri. Questa ricerca mette in luce i principali risultati dei contributi di 
questa pratica pedagogica che integra una serie di azioni del Sistema Preventivo 
Salesiano (ragione, religione e “lovevolezza”), basato sui fondamenti della Pedagogia 
Salesiana, al fine di sviluppare la formazione di “ buoni cristiani e onesti cittadini”. 
 
Parole chiave: Educazione; Valori umani; Pedagogia Salesiana; Curriculum 
umanizzato. 
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MEMORANDUM 

 

Figura 1 - “Caipira picando fumo, Almeida Júnior - 1893” 

 

Fonte: Foto extraída do site: http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/almeida-junior/. 
Acesso em: 04 maio 2021. 

Nota: Pintura “Caipira picando fumo” do pintor brasileiro José Ferraz de Almeida Júnior, nascido na 
cidade de Itú/SP no dia 08 de maio de 1850. 

 

 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/almeida-junior/
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Renda-se, como eu me rendi.  
Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei.  

Não se preocupe em entender,  
viver ultrapassa qualquer entendimento.  

 

Clarisse Lispector1 
 

 

 Esta pesquisa começou a ser sonhada após uma pequena conversa em 2018 

com o ex-aluno salesiano Vinicius C. Mesel pela rede social Instagram após um vídeo 

gravado na cidade de Aparecida no estado de São Paulo e postado por mim. Este ex-

aluno, que terminou a educação básica em 2016 é judeu, mas sempre estudou no 

Colégio Salesiano Santa Teresinha onde fui diretor geral de 2015 a 2020. Ele partilhou 

comigo que, embora de matriz religiosa diferente do colégio, o quanto ele aprendeu e 

também o quanto os “bons dias” no início da primeira aula o ajudaram no mundo 

externo da universidade e do mercado. Esta pequena conversa foi um grande estímulo 

para realização desta pesquisa.  

Para expressar o significado do objeto deste estudo solicitei ao ex-aluno 

salesiano Vinícius Mesel que redigisse um pequeno testemunho (Apêndice) 

partilhando sobre os impactos que o “Bom Dia” Salesiano e a Pedagogia Salesiana 

tiveram na sua formação humana, percebida principalmente após a conclusão da 

Educação Básica em nosso colégio. 

Pensar em minha vida, minha trajetória vocacional e acadêmica, às vezes, me 

surpreende com os caminhos que a vida vai tomando e como a presença de Deus vai 

dando uma forma amorosa e característica de Pai. 

As origens da minha família são muito humildes, como da maioria das pessoas 

deste planeta que vivem uma realidade tão comum da região de onde venho, como 

representada na obra de arte de Almeida Júnior2 apresentada inicialmente. Meus 

trisavós italianos, vindos do sul da Itália no final do século XIX com seus pequenos 

filhos em busca de uma vida melhor e mais digna na América, e, em especial, no 

Brasil, remete à busca incessante do ser humano, não só pela sobrevivência, mas 

também pela felicidade e dignidade, mesmo que custando sacrifícios de abandonar 

                                                           
1 Frase retirada do site: https://exame.com/casual/clarice-lispector-faria-98-anos-relembre-frases-da-
escritora/. Acesso em: 04 de maio 2021.  
2 Obra artística retirada do site: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/caipira-picando-
fumo-almeida-
junior/#:~:text=%E2%80%9CCaipira%20Picando%20Fumo%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,a%2
0fazer%20parte%20do%20quadro. Acesso em: 04 maio 2021. 

https://exame.com/casual/clarice-lispector-faria-98-anos-relembre-frases-da-escritora/
https://exame.com/casual/clarice-lispector-faria-98-anos-relembre-frases-da-escritora/
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/caipira-picando-fumo-almeida-junior/#:~:text=%E2%80%9CCaipira%20Picando%20Fumo%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,a%20fazer%20parte%20do%20quadro
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/caipira-picando-fumo-almeida-junior/#:~:text=%E2%80%9CCaipira%20Picando%20Fumo%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,a%20fazer%20parte%20do%20quadro
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/caipira-picando-fumo-almeida-junior/#:~:text=%E2%80%9CCaipira%20Picando%20Fumo%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,a%20fazer%20parte%20do%20quadro
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/caipira-picando-fumo-almeida-junior/#:~:text=%E2%80%9CCaipira%20Picando%20Fumo%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,a%20fazer%20parte%20do%20quadro
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sua terra natal e o berço familiar. Aportaram em nossas terras apenas com a roupa 

do corpo e alguns pequenos pertences familiares e aqui, com dedicação, sacrifício e 

trabalho, construíram tudo o que possuem hoje. 

Infelizmente não cheguei conhecer meus antepassados italianos, pela minha 

tenra idade.  Pela tradição oral familiar, porém, sabia que eram homens e mulheres 

do trabalho, da família, da religião e, sobretudo, não tinham medo do futuro, ensinando 

a seus nove filhos, agora brasileiros, a serem homens e mulheres compromissados 

com uma vida de respeito e de valorização da educação. 

Meu avô Vicente sempre incentivou seus quatro netos (eu era o terceiro em 

idade) a estudar, trabalhar e a tocar algum instrumento musical, para que 

desenvolvêssemos as habilidades necessárias para uma vida digna. 

Meus pais sempre apoiaram essas e outras iniciativas. Minha cidade natal, 

Charqueada, na região de Piracicaba, era pequena, com menos de dez mil habitantes.  

Foi fundada no final do século XIX por um imigrante italiano ganhou esse por ser uma 

região típica do cerrado paulista e pela abundância de animais silvestres para a caça. 

A região de Piracicaba recebeu muitos imigrantes europeus, como italianos, 

portugueses, alemães, espanhóis e de outros países. Como toda pequena cidade 

pequena do interior, do pouco que ela nos proporcionava, éramos incentivados a 

participar da vida da escola, da igreja, da banda musical e auxiliar a família no 

trabalho.  

Sempre estudei em escola pública e nunca estive entre os melhores alunos, 

apesar de ser dedicado aos estudos. Minha família sempre me pontou que estudar 

era minha primeira obrigação. A maioria dos meus parentes realizou apenas os 

estudos primários que, basicamente, ensinava a ler, escrever e fazer as contas, pois, 

a preocupação primeira era auxiliar no trabalho para ajudar no e sustento da família.  

Somente alguns poucos primos cursaram o Ensino Superior e apenas uma prima se 

dedicou à pesquisa.  

Minha vocação sacerdotal foi favorecida pela prática e vivência religiosa das 

famílias de meus pais. Deixei minha casa com dezessete para ingressar numa casa 

de Formação de religiosos salesianos, anexa a uma obra social.  Após concluir os 

cursos de Filosofia, Teologia e Pedagogia, senti-me motivado a dar continuidade aos 

meus estudos aprofundando minha vida acadêmica.  

A cada ano que passava eu era mais envolvido em atividades acadêmicas. 

Em 2018 o inspetor salesiano Pe. Justo Ernesto Piccinini questionou-me se eu 
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gostaria de fazer o Mestrado.  Eu teria como realizar esses estudos na Itália, preferi 

porém, realiza-los aqui no Brasil. A escolha pela área da Educação era um 

desdobramento natural, pois minhas atividades se concentravam nesta área.  

Buscando realizar um aprimoramento acadêmico de qualidade, optei pelo 

Mestrado em Educação da PUC-SP. Um dos critérios que me fez escolher essa 

Instituição de Ensino foi sua qualificação com nota 5 na Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e por ser uma instituição 

acadêmica reconhecida em nosso país e fora dele. Minha opção se fortaleceu quando 

fui, gentilmente, recebido pela Prof.ª Dra. Nadia Silveira que acolheu, a mim e mais 

duas colegas de trabalho numa tarde, para um diálogo e, assim, nos conhecermos e 

reforçarmos nossa opção pela Pós-Graduação em Educação: Currículo. 

O estudo do Currículo era algo totalmente novo para mim, pois nunca tive 

oportunidade de estudar sobre esse tema. Os professores do programa de pós-

graduação, que além de toda a experiência obtida no meio universitário, são também 

profissionais da educação que vem ajudando a gerações de alunos a alargarem seus 

horizontes educacionais. 

Trabalhando no sexto ano na direção do Colégio Salesiano Santa Teresinha 

e Liceu Coração de Jesus, na cidade de São Paulo, e neste ano transferido para 

Piracicaba no Colégio Salesiano Dom Bosco, com outros encargos administrativos a 

mim confiados e, assumindo também viver tudo o que o mestrado me proporciona 

nestes dois anos e meio, não tenho como não olhar para trás e agradecer por tudo 

tenho recebido, na construção da minha história pessoal e acadêmica.  

Como educador, além de contribuir na formação de muitos jovens, contribuo 

também, como é natural, com as famílias na educação de seus filhos.  Dois grandes 

educadores são referências para minha atividade educativa: Paulo Freire e João 

Bosco.  

Ressalto a importância de Dom Bosco, padre e educador que, com seu 

carisma e amor pela juventude me conquistou por seus exemplos de vida, 

espiritualidade e metodologia de ensino, valores esses motivadores desta pesquisa. 

Coloco em destaque também o grande pensador Paulo Freire por suas obras e ações  

que o colocam como expressiva liderança e referencial teórico no campo da 

educação.  

O ideário educacional de Dom Bosco e Paulo Freire, fizeram e fazem a 

diferença na formação humana e acadêmica de muitos jovens. Dom Bosco, 
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idealizador do Sistema Preventivo Salesiano, como uma proposta educativa baseada 

na prevenção e Paulo Freire comprometido com os mais pobres e marginalizados, 

com sua proposta de educação dialógica e problematizadora. Ambos se encontram 

presentes como grandes inspirações do percurso da minha trajetória de vida pessoal 

e acadêmica. 
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INTRODUÇÃO 

 

Il principio fondamentale deve essere la libertà 
dell’allievo, poichè 

solo la libertà favorisce la creatività del bambino già 
presente nella sua natura. 

Dalla libertà deve emergere la disciplina. Un individuo 
disciplinato è capace di 

regolarsi da solo quando sarà necessario seguire delle 

regole di vita3. 
 

Maria Montessori (1870 – 1952)4 

 

Educação, Família e Valores humanos são assuntos atuais discutidos em 

diversos fóruns da sociedade. Além da escola, a universidade e a igreja são alguns 

dos ambientes coletivos em que essas questões podem e devem ser discutidas, 

problematizadas, atualizadas e ressignificadas. 

Iniciando o primeiro capítulo com a citação do livro “O que é Educação?” de 

Carlos Brandão, com o episódio trágico do índio pataxó queimado vivo em Brasília no 

ano de 1997, e ao qual Paulo Freire se refere nas “cartas pedagógicas”, aflora a 

discussão dos desafios da educação no que concerne ao seu aspecto humanizador.  

Um ponto a salientar é que neste ano, o recifense Paulo Freire completaria 

100 anos de vida, no dia 19 de setembro, ressaltados por muitas universidades 

brasileiras e meios de comunicação.  

O ambiente escolar, é espaço para a formação de sujeitos participativos, 

críticos e, sobretudo, com uma visão voltada para o seu desenvolvimento humano, 

considerando-se as singularidades e diversidades sociocultural dos educandos 

O pensamento e a mentalidade da sociedade se alteram com o passar do 

tempo, influindo influem na educação e nos valores humanos.  Vivemos um processo 

sócio cultural dinâmico que impacta nas relações humanas. 

No contexto social contemporâneo, marcado pelo individualismo e pela 

competição, escola e família devem possibilitar a construção de valores coletivos para 

reconstruir as bases da convivência humana solidária.  

                                                           
3 Tradução: “O princípio fundamental deve ser a liberdade do aluno, pois só a liberdade favorece a 

criatividade da criança já presente em sua natureza. A disciplina deve emergir da liberdade. Um 
indivíduo disciplinado é capaz de regular-se quando for necessário seguir as regras da vida. Maria 
Montessori (1870 - 1952), educadora, médica e pedagoga italiana. 
4 Frase retirada do site: https://unascuola.it/il-pensiero-pedagogico-di-maria-montessori/. Acesso em: 

08 de outubro 2021.   

https://unascuola.it/il-pensiero-pedagogico-di-maria-montessori/
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A pedagogia salesiana e o currículo humanizador são ferramentas propícias 

para o pleno desenvolvimento humano. Nessa perspectiva pode-se esperar que a 

convivência de educador e educando, mediada por práticas pedagógicas 

sedimentadas em valores humano-cristãos, pode favorecer, de forma mais completa, 

uma formação integral do educando.  

Considerando esses pressupostos focamos essa pesquisa na prática 

pedagógica salesiana que denominamos de “Bom Dia”, prática essa que acontece 

desde os primórdios da obra salesiana e ainda hoje é utilizada como um meio na 

formação humana, moral e espiritual dos jovens.  

Diante do exposto decorrem questões que nos instigam tais como: Por que 

ainda se faz valer iniciativas como a prática pedagógica do “Bom Dia” na atualidade e 

como são atingidos seus objetivos? Em que consiste o método educativo salesiano? 

Quais são as necessidades humanizadoras que deveriam compor um currículo 

humanizador? 

 

Objetivos e Justificativa 

 

Tendo em vista a contextualização e problematização apresentada, esta 

pesquisa tem como objetivo: Analisar a concepção e a prática pedagógica salesiana 

do “Bom Dia”, como educação em valores, tendo em vista a delimitação de indicadores 

das repercussões dessa vivência, junto aos seus participantes, na perspectiva da 

qualificação contínua de suas proposições.  

Em articulação com o sentido mais amplo do objetivo geral inserem-se os 

objetivos específicos, sendo que ambas as versões consistirão em referências 

centrais do processo investigativo: 

• Sistematizar fundamentos teóricos e referências documentais que 

possibilitem refletir sobre conceitos e a práxis pedagógica do “Bom Dia” em sua 

relação com a concepção de currículo humanizador para a Educação Básica; 

• Caracterizar a prática pedagógica do “Bom Dia”, sua concepção e 

estratégias de consolidação de valores humano-cristãos; 

• Interpretar a visão dos alunos sobre a prática do “Bom Dia”, as repercussões 

perceptíveis em suas vidas em todos os espaços de convivência. 

O alcance dos objetivos norteadores desta pesquisa permitirá a construção 

de conhecimentos que poderão subsidiar o aperfeiçoamento e avaliação da prática 
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pedagógica como objeto de investigação, contribuindo com a qualidade do ensino, 

articulado ao desenvolvimento social e vivência de valores humano-cristãos, conforme 

justificado a seguir. 

A pesquisa sobre o “Bom dia” está situada na Linha de Pesquisa “Currículo, 

Conhecimento, Cultura” do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo. 

Este vínculo é um elemento estimulador da realização de estudos e de construção de 

conhecimentos no que se refere às interferências dos condicionamentos 

socioculturais, dimensão esta que exige reflexões sobre o contexto sociocultural 

considerando a linguagem utilizada bem como a consideração das intersubjetividades 

presentes no contexto da investigação.  

Como explicitado anteriormente, essa prática, de uma educação em valores, 

pretende promover a transformação da pessoa, por meio da aprendizagem e 

interiorização de valores realizadas pelos educandos. Considera-se que este seja o 

caminho para a formação de pessoas autônomas e protagonistas de mudanças, em 

sua vida junto à família e a todos os segmentos sociais com os quais se relacionam. 

O caráter educativo e sócio comunitário da prática do “Bom Dia” evidencia-se 

a partir do locus de sua ação, no âmbito desta pesquisa, em todas as casas salesianas 

(colégios, obras sociais, centros juvenis, universidade, paróquias etc.). Toda Casa 

Salesiana é reconhecida como comunidade educativa constituída que atua para a 

formação integral de seus destinatários. As comunidades educativas salesianas 

buscam realizar essa missão pela promoção do espírito de família cultivado num clima 

de confiança. 

Nesse contexto, compartilhamos com Morin (2003) quando considera a 

importância de novas práticas pedagógicas para a efetivação de uma educação 

transformadora que esteja centrada na condição humana, no desenvolvimento da 

compreensão, da sensibilidade e da ética. Esta pesquisa coloca-se, neste sentido, na 

direção de contribuir para ampliar conhecimentos que possam fomentar a 

humanização da educação. 

O grande desafio colocado hoje para o educador é ser uma presença efetiva 

e afetiva junto aos jovens, para saber dos seus sonhos, suas reais necessidades, seus 

projetos de vida e auxiliá-los no processo de discernimento e desenvolvimento 

humano. 

Neste tempo de estudos, leituras e pesquisas, com certeza, não só a minha 

experiência aumentou, como também o meu olhar para a educação se enriqueceu. 
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Não é só sobre um acontecimento do passado que estamos tratando, mas de histórias 

de amor e dedicação à causa da educação e das juventudes e, ao trazê-las para o 

presente, as tornamos parte de nossa história e de nossos professores, orientadores, 

colegas de classe e amigos. 

 

Metodologia e Referencial Teórico 

 

Considerando o objetivo desta pesquisa de investigar a prática pedagógica do 

“Bom Dia” na casa salesiana, decorre a metodologia adotada de abordagem 

qualitativa, tendo como procedimentos: pesquisa bibliográfica em busca de 

fundamentação teórica em educação e literatura salesiana e análise de documentos 

oficiais escolares. 

A análise documental, será aferida diretamente pelos documentos oficiais da 

instituição escolar: regimento escolar, plano de aula e projeto político-pedagógico-

pastoral que, na verdade, são as cartas magnas da escola, representando toda a 

comunidade educativa na proposta pedagógica e identidade carismática.  

Esta análise permitirá compreender a organização da comunidade educativa, 

suas políticas e parâmetros curriculares em correlação com os documentos legais 

vigentes nas esferas federais, estaduais e municipais.  

Este trabalho mediante a uma pesquisa qualitativa e também bibliográfica 

buscou em autores na área da educação e currículo como: Michael Apple, Zygmunt 

Bauman, Edgar Morin, Paulo Freire, Miguel Arroyo, Moacir Gadotti, Henry Giroux, 

José Gimeno Sacristán, Ivor Goodson e outros. Na área da Pedagogia Salesiana 

foram utilizados: João Bosco, Giovanni Lemoyne, Arthur Lenti, Pietro Braido, Agostino 

Auffray, Antonio da Silva Ferreira, dentre outros.  

Para responder a tais e outros questionamentos, a pesquisa será dividida em 

três capítulos: o primeiro capítulo disserta sobre a Educação e um currículo 

humanizador com seus elementos discursivos e teóricos, ressaltando o aspecto 

humanizador da educação, no que concerne ao reconhecimento do homem enquanto 

ser histórico, cultural e social; no segundo capítulo abordar-se-á a figura de Dom 

Bosco e os fundamentos do Sistema Preventivo que são os aspectos fundamentais da 

obra educativa salesiana e, no terceiro finaliza-se a Dissertação com a apresentação 

da análise sobre a prática pedagógica do “Bom Dia” Salesiano e sua importância na 

Pedagogia Salesiana.  
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CAPÍTULO I 

1 EDUCAÇÃO E UM CURRÍCULO HUMANIZADOR 

 

Não se pode falar de educação sem amor. 
 

Paulo Freire5 

 

Este primeiro capítulo traz elementos discursivos e teóricos sobre a educação 

em âmbito geral, sua importância e significado na vida do ser humano, abordando 

suas implicações e perspectiva de desenvolvimento social. 

Em seu livro “O que é Educação?”, Carlos Rodrigues Brandão inicia no 

primeiro capítulo o tema: Educação? Educações: Aprender com o índio. O autor 

escreveu esse título e esse capítulo muito antes de um acontecimento trágico ocorrido 

em nosso país, do assassinato do índio pataxó6 por cinco adolescentes de Brasília, 

fato este incluído por Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Indignação: cartas 

pedagógicas e outros escritos, ao expor na Terceira Carta:  

Que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar 
aqui, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado 
diante da perversidade intolerável desses moços desgentificando-se, no 
ambiente em que decresceram em lugar de crescer. Cinco adolescentes 
mataram hoje, barbaramente, um índio pataxó, que dormia tranquilo, numa 
estação de ônibus, em Brasília. Disseram à polícia que estavam brincando. 
Que coisa estranha. Brincando de matar. Tocaram fogo no corpo do índio 
como quem queima uma inutilidade. Um trapo imprestável. Para sua 
crueldade e seu gosto da morte, o índio não era um tu ou ele. Era aquilo, 
aquela coisa ali. Uma espécie de sombra inferior no mundo. Inferior e 
incomoda, incomoda e ofensiva (FREIRE, 2000, p. 65). 

Parece, a princípio, estranho iniciar o capítulo com uma cena trágica que a 

maioria das pessoas gostaria de apagar da memória e de história; este triste episódio, 

apresenta uma afinidade perceptível com o objeto deste estudo e as reflexões sobre 

educação inseridas neste capítulo, pois concordando com Brandão (1991, p. 07): 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 
um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 
aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para 

                                                           
5 Frase retirada do site: https://iftm.edu.br/noticias/index.php?id=11195. Acesso no dia: 08 de outubro 
2021.  
6 Indígena queimado vivo no dia 20 de abril de 1997 na cidade de Brasília. Informação retirada do site: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/04/20/interna_cidadesdf,675182/mort
e-do-indio-galdino-em-brasilia-completa-21-anos-hoje.shtml. Acesso em: 20 abr. 2021. 

https://iftm.edu.br/noticias/index.php?id=11195
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/04/20/interna_cidadesdf,675182/morte-do-indio-galdino-em-brasilia-completa-21-anos-hoje.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/04/20/interna_cidadesdf,675182/morte-do-indio-galdino-em-brasilia-completa-21-anos-hoje.shtml


  21 

 

 
 

ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Com 
uma ou com várias: Educação? Educações. 

A educação possui uma abrangência que extrapola os próprios muros e 

ambientes escolares estando sempre em transformação, pois as demandas sociais 

exigem novas respostas e uma concepção de educação que se renove 

continuamente.  

A metodologia, principalmente escolar, é um processo dinâmico que é 

moldada pelo conteúdo e pela realidade do educando, que se transforma com o tempo 

e a cultura. O centro do processo educativo deve ser o aluno, concebido como 

protagonista das atividades pedagógicas desenvolvidas. A educação, 

necessariamente, deve ser repensada, reestruturada e atualizada a todo o momento, 

para atender as necessidades da sociedade e qualificar a convivência humana na sua 

plenitude. Nesta dimensão, concordando com Kant (1996, p. 15), 

[...] a educação é uma arte, cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias 
gerações. Cada geração, de posse dos conhecimentos das gerações 
precedentes, está sempre melhor aparelhada para exercer uma educação 
que desenvolva todas as disposições naturais na justa proporção e de 
conformidade com a finalidade daquelas, e, assim, guie toda a humana 
espécie a seu destino. 

No século XXI, a expectativa é de que a escola seja entendida como um 

espaço onde se trabalha o cotidiano na pluralidade cultural e científica, uma 

comunidade escolar atenta à formação do futuro cidadão como agente transformador 

da sociedade. As ações educativas, no que tange as práticas curriculares e relações 

humanas, envolvendo instituições e organizações da sociedade civil, definem o perfil 

do alunado e também da escola. 

Vivemos em uma sociedade heterogênea e multicultural, que cada vez mais 

requer uma comunicação pelo diálogo e cooperação, tendo como pressuposto o 

reconhecimento do indivíduo como pessoa, de modo a impedir ou minimizar 

consequências indesejáveis para o relacionamento social. 

A escola e demais espaços socioeducativos devem olhar o aluno sempre 

como um ser único e singular, que abriga diversas formas de aprender, entender e ver 

a vida. As diferenças individuais sempre devem ser respeitadas. Segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases em seu Artigo 1º nos diz:  

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
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e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais7. 

O aluno sendo o centro do ensino-aprendizagem, mediado pelo educador, 

desempenha um papel ativo na construção do próprio aprendizado com um maior 

desenvolvimento e incentivo da autonomia, autoconfiança e autoestima para 

aquisição de habilidades e competências para a vida. 

A educação, como um dos caminhos para obtenção de conhecimento, dando 

sentido a práxis pedagógica e criando possibilidades de aprimoramento cultural, 

auxilia também a diminuir as distâncias e injustiças causadas pelas desigualdades 

sociais. Conforme destaca Freire (2000, p. 20): 

A educação tem sentido porque o mundo não é necessariamente isto ou 
aquilo, porque os seres humanos são tão projetos quanto podem ter projetos 
para o mundo. A educação tem sentido porque mulheres e homens 
aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem, porque mulheres 
e homens se puderam assumir como seres capazes de saber, de saber que 
não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não 
sabem. A educação tem sentido porque, para serem, mulheres e homens 
precisam estar sendo. Se mulheres e homens simplesmente fossem, não 
haveria porque falar em educação. 

Para além das conceituações formais, a educação não é apenas um estágio 

e não se remete a apenas um ciclo da vida, mas envolve vários processos que formam 

o indivíduo, por meio da educação escolar e não escolar, caracterizando-se como uma 

ação permanente.  

Embora tenhamos várias definições para o conceito de educar, a educação, 

de per si, é complexa, pois não pode ser uma simples questão de sobrevivência ou 

de status na sociedade, devendo ser ser uma ação propulsora da humanidade na 

perspectiva da vida na sua plenitude. 

Essas reflexões expressas revelam que a educação caracteriza-se como uma 

prática antropológica, pois, todos aprendem considerando princípios e valores do seu 

meio social, que se remetem também ao respeito à natureza, às relações de poder 

sustentados pela prática da fraternidade.  

Paulo Freire, em sua práxis e escritos sobre o contexto educacional, sempre 

teve como foco pedagógico os valores da esperança, autonomia, diálogo e 

amorosidade. As relações humanas, intramuros da escola, entre docentes e 

                                                           
7 Artigo disponível no site: https://www.dca.fee.unicamp.br/~leopini/consu/reformauniversitaria/ldb.htm. 
Acesso em: 20 abr. 2021. 

https://www.dca.fee.unicamp.br/~leopini/consu/reformauniversitaria/ldb.htm
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discentes, fundamentadas nestes princípios, requerem a concretização de uma 

concepção de educação mais humanizada.  

Posicionamentos reflexivos de Brandão (2002, p. 22) indicam este caminho 

ao admitir que “Cabe, também, à educação a responsabilidade de abrir as portas da 

mente e do coração e de apontar horizontes de construção partilhada de sociedades 

humanas mais humanizadas”. Considerando igualmente o legado pedagógico 

freireano, afirma Gadotti (1997, p. 07): “Paulo nos encantou com sua ternura [...]. Suas 

palavras e ações foram palavras e ações de luta por um mundo menos feio, menos 

malvado, menos desumano”. 

 

1.1 Educação em Valores e Pedagogia Salesiana 

 

Refletir sobre a concepção de valores humanos na Pedagogia Salesiana nos 

remete aos ensinamentos de Dom Bosco, assumindo o compromisso de formar “Bons 

cristãos e honestos cidadãos” (CONSTITUIÇÕES SALESIANAS, 2015, p. 47). 

Dom Bosco em seu trabalho estimula a educação integral dos jovens, 

entendidos como centro da ação pedagógica. No cotidiano da aula, das oficinas, 

catequese, jogos e intervalos ele partia duma visão antropológica integral inspirada 

no humanismo cristão8.  

O “Bom Dia”, uma das práticas pedagógicas do Sistema Preventivo Salesiano, 

estando dentro de uma postura pedagógica integral, que se inicia por um processo 

educativo humanizado, que considera a extensão da vida do educando em todos os 

seus aspectos: individual, espiritual, intelectual, moral e social.  

Além do “Bom Dia”, a Pedagogia Salesiana utiliza muito outros meios, ações 

e recursos com a finalidade de contribuir para a educação dos jovens. O esporte, 

teatro, música, passeios, festas religiosas e associações juvenis nas quais os jovens 

são, não só acolhidos, mas se envolvem como protagonistas. 

O bom andamento e funcionamento de uma unidade escolar, não dependeu 

apenas dum excelente Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar ou Planos de 

                                                           
8 O conceito de humanismo integral foi criado por Jacques Maritain, em uma obra clássica sob o nome 
de Humanisme Intégral de 1936 e, a partir da Populorum Progressio de Paulo VI, de 1967, tornou-se 
um ponto central da doutrina social da Igreja. Mais recentemente, Bento XVI retorna ao conceito de 
humanismo integral ao falar no desenvolvimento humano integral, na encíclica Caritas in veritate, de 
2009. Informação retirada do site: https://www.pucsp.br/fecultura/downloads/humanismo_integral.pdf. 
Acesso em: 20 abr. 2021. 

https://www.pucsp.br/fecultura/downloads/humanismo_integral.pdf
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Aulas, mas de uma complexa rede de relações entre escola e família, dos vários 

departamentos e diferentes segmentos que compõem este cenário educacional, e que 

são referência da atividade educativa.  

Os componentes atitudinais de cada educador colaboram muito para o 

ambiente se tornar mais favorável e acolhedor. A vivência e a conscientização de que 

fazermos parte de uma comunidade educativa onde a cidadania, o respeito, a 

democracia, as relações interpessoais e outros elementos são valores indispensáveis 

para uma boa convivência, para o ensino-aprendizagem de qualidade e formação do 

futuro cidadão. 

Tanto a escola como a família, são fundamentais para educar seus alunos ou 

filhos, devendo-se enfatizar a força destes dois ambientes quando interligados. Sem 

esta parceria e o comprometimento entre família-escola ou sem o coletivo de 

professores-alunos-pais-filhos, não se consegue atingir uma educação de qualidade. 

Nesta visão, concordamos com Libâneo (1998, p. 67): 

É preciso que a escola contribua para uma nova postura ético-valorativa de 
recolocar valores humanos fundamentais como a justiça, a solidariedade, a 
honestidade, o reconhecimento da diversidade e da diferença, o respeito à 
vida e aos direitos humanos básicos, como suportes de convicções 
democráticas. 

Na escola, é cada vez mais necessário e evidente a importância do trabalho, 

para fomentar valores humanos, morais e religiosos. Longe de ser um ambiente 

normativo ou repressivo, o espaço escolar promove discussões e procura dar sentido 

à dignidade da pessoa aos direitos humanos e ações de cidadania.  

É da natureza da escola ser um ambiente coletivo, constituindo-se num 

espaço de convivência e de respeito à diversidade, onde pode ocorrer choque nas 

relações. Enquanto educadores, devemos criar e oportunizar o incremento de valores 

na formação do aluno para construir um espaço coletivo de soluções solidárias 

respaldado na interligação de valores humanos. 

A escola tem o dever e a responsabilidade da socialização, sendo um local 

para se conviver e aprender com os colegas e com todos os colaboradores da 

instituição, criando-se harmonia na diversidade. Com a experiência e a observação 

consciente e parcimoniosa de adultos e educadores é que devemos ter um olhar 

cuidadoso quando o momento envolve diferentes maneiras do aluno agir e se 

expressar.   



  25 

 

 
 

O papel da escola na formação de valores é fundamental, ao se tratar da 

formação para a cidadania do aluno. Ela, porém, nunca substituirá o papel da família. 

Os hábitos e princípios adquiridos no seio familiar e no meio escolar deverão formar 

a base estrutural e ética do educando diante dos problemas e vicissitudes da vida.  

Em um mundo cada vez mais guiado pelas relações de poder e de capital, 

violento para com as minorias e mulheres, sem perspectivas para as juventudes e 

idosos, uma prática pedagógica diferenciada, nas escolas, baseada nos valores 

humano-cristãos é indispensável para que se possa decisivamente contribuir com a 

formação do futuro cidadão.  

Um assunto constante e pertinente, sempre presente nas falas de 

educadores, pais e alunos, é sobre uma educação de qualidade que proporcione 

condições necessárias para o enfrentamento dos problemas da vida. Neste sentido 

muitas outras indagações surgem na busca de uma maior compreensão e 

entendimento da realidade em que vivemos. 

Considerando a amplitude e diversidade dos problemas sociais da atualidade 

reconhecemos sua complexidade e, diante deste contexto, encontramos em Freire 

fundamentos para pensar a escola como primeiro motor das transformações sociais: 

É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e 
em seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem 
chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, 
estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura 
e a história [...] uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou 
subjugue (FREIRE, 2006, p. 45). 

A escola, como agente de formação da sociedade, deve educar para o 

exercício da cidadania, promover o desenvolvimento do pensamento crítico dos 

cidadãos e também auxiliar na qualificação do futuro trabalhador. Deve-se considerar 

que o pleno desenvolvimento humano é um processo complexo. É na escola e na 

formação de base e fundamental que o ser humano se reconhece pertencente a um 

povo, história e uma sociedade. Neste sentido como afirma Delors (1996, p. 99): 

[...] todo o ser humano deve ser preparado para elaborar pensamentos 
autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de 
modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias 
da vida. 

A construção da cidadania é um processo que envolve a sociedade, ou seja, 

um trabalho coletivo em que todos são responsáveis e podem contribuir para sua 
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efetivação, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um exercício individual, no âmbito 

das subjetividades. 

A escola salesiana é cristã e cidadã, tendo por função educar para uma 

cidadania ativa e democrática e uma vivência religiosa, buscando o desenvolvimento 

do homem, da sociedade e, não só da religião católica, como também das diversas 

confissões e credos, sendo, acima de tudo, um espaço que promove a 

conscientização  sobre direitos e deveres. Freire afirma que: 

A Escola Cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e de 
deveres. O que a caracteriza é a formação para a cidadania. A Escola Cidadã, 
então, é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem 
a ela. Não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida 
mesma em que se exercita na construção da cidadania de quem usa o seu 
espaço. A Escola Cidadã é uma escola coerente com a liberdade. É coerente 
com seu discurso formador, libertador. É toda escola que, brigando para ser 
ela mesma, luta para que os educandos-educadores também sejam eles 
mesmos. E como ninguém pode ser só, a Escola Cidadã é uma escola de 
comunidade, de companheirismo. É uma escola de produção comum do 
saber e da liberdade. É uma escola que vive a experiência tensa da 
democracia (FREIRE apud GADOTTI, 2010, p. 69). 

Diante do exposto, nota-se que, para construir a cidadania, é necessário 

reconhecer valores, tais como: o diálogo, o respeito, a solidariedade, convivência, bom 

senso, a cooperação entre outros. São caminhos para se consolidar uma cidadania 

pertinente às nossas relações do cotidiano.  

A escola, como ambiente coletivo e pelo seu caráter institucional, desafia o 

status quo ao ensinar que a convivência é importante e necessária, ao preparar o 

aluno para uma vida autônoma, a conviver em sociedade, de uma forma justa, 

defendendo seus direitos e cumprindo com seus deveres. Cabe também à escola 

ensinar a ser tolerante, valorizar o bem comum e a ação democrática, para não se 

iludir com promessas, também para não se deixar levar por ideologias e modismos. 

Este jovem cidadão formado pela escola deverá ser atuante e participativo na 

sociedade, tendo também parcela da sua formação na família, primeiro espaço social 

e formativo do ser humano.  

Família e escola são duas instituições que coexistem. Essa parceria é 

imprescindível frente ao seu compromisso socioeducativo de reciprocidade. Tanto o 

ambiente familiar como o escolar proporcionam à criança o desenvolvimento de sua 

personalidade e qualifica suas relações interpessoais.  
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O papel exercido pela escola, ultrapassa o ensino pedagógico presencial da 

sala de aula ou em sistema on-line, e o da família vai muito além do simples sustento 

(alimentação, moradia, vestiário, saúde etc.) para com os filhos. 

Segundo Piaget (2007, p. 50) existe, 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a 
muita coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando 
em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos 
métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais 
dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um interesse pelas 
coisas da escola chega-se até mesmo a uma divisão de responsabilidades. 

A interação entre família e escola no processo de ensino-aprendizagem da 

criança e do adolescente deve ser intensificada, pois ambas têm objetivos comuns e 

também por se tratar de instituições que vêm sofrendo muitas transformações com o 

passar dos anos, falta de envolvimento, de participação e até de limites entre as duas 

partes. Esse entrelaçamento torna-se imprescindível para garantirmos uma educação 

de qualidade.  

Em um mundo cada vez mais frágil e imediatista, onde as relações se 

desgastam com facilidade, não só entre seres humanos, mas também entre as 

instituições, as reflexões sobre a modernidade líquida de Bauman nos ajuda a refletir 

sobre essa realidade. Nesse cenário em que ocorre a fluidez das relações, 

vulnerabilidade, laços afetivos afrouxados, a parceria família-escola deve ser 

vivenciada, possibilitando a superação de crises emocionais e financeiras. Como 

afirma Bauman (2004, p. 21): 

A modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa 
fragilidade dos laços humanos – um amor líquido. A insegurança inspirada 
por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e ao 
mesmo tempo mantê-los frouxos. 

Com os desgastes das relações, seja pessoal ou vividas em diferentes 

espaços de convivência, o ser humano deixa de ser tratado como sujeito e passa a 

ser tratado como objeto, ou seja, torna-se um produto da sociedade e não mais 

protagonista, o que influencia seu modo de agir, pensar e ser.  

Emmanuel Mounier9, filósofo francês conhecido como pai do personalismo, 

fundamenta a edificação da pessoa humana, que é compreendida como um valor 

inalienável, jamais susceptível a instrumentalização. Sua teoria coloca em destaque a 

                                                           
9 Emmanuel Mounier (Grenoble, 12 de abril de 1905 – Châtenay-Malabry, 22 de março de 1950) foi um 
filósofo francês, e o fundador da revista Esprit e raiz do personalismo.  
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dinâmica da condição humana que se dá entre a condição de indivíduo e de pessoa, 

vivida numa tensão positiva entre tais condições. 

Essa dinamicidade se desenvolve em busca da integração do Ser, e que é 

alcançada quando o homem se torna capaz de sintetizar todas as dimensões da sua 

existência em harmonia com a construção de uma unidade que contemple a 

diversidade. Nesta perspectiva Mounier (1967, p. 84) expressa sua concepção de 

pessoa:  

Uma pessoa é um ser espiritual constituído como tal por um modo de 
substância e de independência no seu ser; ela alimenta essa substância por 
uma adesão a uma hierarquia de valores livremente adotados, assumidos e 
vividos por uma tomada de posição responsável e uma constante conversão; 
deste modo unifica ela toda a sua atividade na liberdade e desenvolve, por 
acréscimo, mediante atos criadores, a singularidade de sua vocação. 

Na definição de pessoa segundo o personalismo mounieriano encontra-se um 

desafio muito importante em matéria de educação, a saber: educar em valores. Como 

a própria definição trouxe: a pessoa é alimentada por sua adesão a uma hierarquia de 

valores livremente assumidos e vividos.  

Como aponta Maria Lúcia de Arruda Aranha (1989), os processos 

educacionais regulamentados hoje, como outrora, no Brasil, apresentam certa 

dificuldade na efetivação dos processos de educação em valores, especialmente 

pelos pressupostos que os sustentam.  

Podem ser encontrados na filosofia positivista e na psicologia behaviorista. 
Estas teorias valorizam a ciência como uma forma de conhecimento objetivo, 
isto é, passível de verificação rigorosa por meio da observação e da 
experimentação [...] Coerente com esse princípio, o ensino tecnicista busca 
a mudança do comportamento do aluno mediante treinamento, a fim de 
desenvolver suas habilidades [...] a educação tecnicista se encontra imbuída 
dos ideais de racionalidade, organização, objetividade, eficiência [...] Nessa 
perspectiva, o professor é um técnico que, assessorado por outros técnicos 
e intermediado por recursos técnicos, transmite um conhecimento técnico e 
objetivo (ARANHA,1989, p. 213). 

No entanto, a preocupação com a educação em valores, elemento 

indispensável do ato de educar, não deve ser entendida em detrimento ao processo 

educativo “técnico” de ordenamento exclusivo ao desenvolvimento cognitivo racional 

e profissional. 

Na interpretação da vivência das pessoas, observamos a necessidade de 

serem amadas, o sentido da gratuidade, o prazer de se sentirem valorizadas e 

importantes pelo que são e não em vista dos objetivos ou resultados alcançados: 
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percebemos que a falsa orientação da vida cotidiana é uma questão de sentido, uma 

questão de projeto de vida.  

É urgente que, como educadores, individuemos aquilo pelo que vale gastar a 

própria vida e entregar-se a si mesmo em favor dos outros. É urgente ver nos jovens 

não recipientes a encher, mas pessoas a acompanhar. Nós os ajudamos a serem eles 

mesmos, a descobrirem a beleza da própria vocação.  

O Sistema Preventivo Salesiano como modelo pedagógico, busca a formação 

integral da pessoa, especialmente dos jovens mais vulneráveis sob o enfoque 

humanista, construindo uma mentalidade crítica, reflexiva, construtiva e inclusiva para 

auxiliar e desenvolver todo o seu ser, a partir do que ele é para o bem dele em primeiro 

lugar e da sociedade. O ato educativo da pedagogia salesiana é articulado com a vida 

do jovem, sua família e seu mundo. 

 

1.2 Educação um direito humano e social 

 

A educação é um direito humano fundamentalmente social e por ela passam 

muitos outros direitos como: culturais, econômicos, religiosos, políticos, sociais e 

outros. Para Bobbio (1992, p. 16), “os direitos humanos constituem aspirações, [...] 

fins que merecem ser perseguidos, e de que, apesar de sua demanda, não foram 

ainda todos eles (por toda parte e em igual medida) reconhecidos”. 

O desafio das sociedades contemporâneas não é a constituição de direitos de 

um povo, mas garantir que estes direitos conquistados e reconhecidos sejam 

efetivamente garantidos, sem resultar em perdas de vidas, opressões e violências. 

Temos também em questão, a qualidade da garantia destes direitos e dos serviços 

prestados pelo Estado. 

Na encíclica papal Fratelli Tutti, o Papa Francisco (2021) ressalta que os 

direitos humanos não são suficientemente universais. 

Muitas vezes constata-se que, de fato, os direitos humanos não são iguais 
para todos. O respeito destes direitos é condição preliminar para o próprio 
progresso econômico e social de um país. Quando a dignidade do homem é 
respeitada e os seus direitos são reconhecidos e garantidos, florescem 
também a criatividade e a audácia, podendo a pessoa humana explanar suas 
inúmeras iniciativas a favor do bem comum (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 
09). 

No tempo de Dom Bosco, a sociedade e a juventude careciam de direitos 

humanos como: educação, saúde, empregos, segurança e outros. Na casa salesiana, 
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o Sistema Preventivo vem justamente para ensinar, prevenir e garantir que os jovens 

aprendam um ofício digno para seu sustento e da sua família, não entrando na 

marginalidade e sejam também pessoas de fé, buscando uma vida de virtudes e sejam 

exemplo de conduta para as outras pessoas. 

Dom Bosco, com seu trabalho educativo, que continua atual na sociedade em 

que vivemos, consistiu em saber decodificar os fenômenos de violência que 

observava nas periferias de Turim, norte da Itália no século XIX, como sintomas 

graves e evidentes da deficiência da educação, da religião e da política. 

No Brasil, várias leis têm por princípio reger e proteger o direito fundamental 

da educação. A lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n.º 9394/96, em seu Artigo 

regula a oferta do direito à educação como dever do Estado, e aborda a escola como 

espaço de formação para a cidadania e qualificação para o trabalho10. 

A importância das leis e também de políticas públicas educacionais torna-se 

perceptível, não só no que tange ao direito constitucional de todo cidadão brasileiro 

de ter acesso à educação integral e de qualidade, mas também na diminuição das 

desigualdades sociais. Neste sentido a educação é uma intervenção direta que 

contribui na formação de um cidadão crítico e ativo, socialmente amparado por uma 

política democrática.  

Esses desafios nos impõem a necessidade de que o currículo seja redefinido 

como parte do processo educativo em sua amplitude, considerando as interfaces da 

educação, a interatividade de todos os seus agentes e setores que caracterizam seus 

diferentes territórios. Esta percepção condiz com a importância de ser reconhecida 

em relação ao exercício da cidadania, como explicitada por Gohn (2001, p. 58): 

A cidadania ativa requer a formação de cidadão conscientes de seus direitos 
e deveres, protagonistas da história de seu tempo. A educação entra neste 
processo de formação como um direito humano, para o desenvolvimento do 
ser humano. A educação contribui para a cultura de uma cultura universal dos 
direitos humanos, fortalecimento aos direitos e liberdades fundamentais do 
ser humano, desenvolvimento de sua personalidade, respeito às diferenças, 
atitudes de tolerância, amizade, solidariedade e fraternidade com o 
semelhante. 

A educação, em toda a sua abrangência, tem como uma das suas metas a 

formação para a cidadania a fim de que os indivíduos valorizem o bem comum, a 

coletividade, considerando valores ensinados tanto na escola como na família, os 

                                                           
10 Informação retirada do site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 24 abr. 
2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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quais são requisitos quase que obrigatórios para uma participação política e 

responsável no século em que vivemos.  

Nesse sentido ressalta-se a importância da participação da sociedade civil na 

prestação de serviço, embora tenhamos que admitir carências quanto a sua estrutura 

física e de recursos, acrescentando-se questões relativas à formação e implicações 

político ideológicas.  

Diante do exposto, coloca-se como extremamente necessária uma política 

social que minimize a burocracia e esteja mais voltada para o bem-estar do cidadão, 

a qual requer uma gestão responsável, no âmbito político e estatal e da sociedade 

civil, de modo que as ações priorizem uma maior eficiência na conquista de resultados 

mais expressivos. 

Contudo, isso só se alcançará através de um currículo mais participativo e 

mais democrático, pois sabemos que a cada decisão tomada, todos os sujeitos serão 

afetados. A importância do currículo está nesta questão: ele deixa de ser o espaço 

apenas de conteúdos de ensino e passa a abordar questões políticas e sociais, como 

uma educação mais inclusiva em suas dimensões.  

Segundo Gimeno Sacristán (2013, p. 24), 

A importância fundamental do currículo para a escolaridade reside no fato de 
que ele é a expressão do projeto cultural e educacional que as instituições de 
educação dizem que irão desenvolver com os alunos (e para eles) aquilo que 
consideram adequado. Por meio desse projeto institucional, são expressadas 
forças, interesses ou valores e preferências da sociedade, de determinados 
setores sociais, das famílias, dos grupos políticos, etc. 

No Brasil, não foi somente o processo de redemocratização do país que trouxe 

mudanças no quadro da educação. O cenário mundial também estava passando por 

transformações como a globalização e o avanço tecnológico, impondo transformações 

em todos os campos das sociedades. Em nosso país, muitos programas foram criados 

relacionando o direito à educação com a Política Nacional de Alfabetização (PNA) e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), estes projetos estão alinhados com as 

diretrizes dos organismos internacionais para a educação.  

Uma cidadania verdadeiramente democrática precisa se pôr em contato com 
aqueles conteúdos culturais que permitam desenvolver uma compreensão 
mais racional do mundo em que vivemos; precisam trabalhar com 
metodologias didáticas que propiciem o desenvolvimento de um pensamento 
crítico e criativo, que possibilitem entender, argumentar e conviver com 
pessoas de distintas culturas, ideias e ideais. Essa prática educacional deve 
vir acompanhada de modelos organizacionais e participativos que fomentem 
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uma maior interação e colaboração com as pessoas dos distintos grupos 
sociais que habitam o mesmo país (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 80). 

A escola, na pessoa de seus gestores e professores, vem fazendo um esforço 

para repensar seu espaço e objetivo em função da vida real de seus alunos que têm 

direito à educação, mas que por outro lado, sofrem da negação de seus direitos mais 

básicos questionando o currículo como: para quê ou para quem ele serve? 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n.º 9394/96 coloca a educação na 

perspectiva da formação e do desenvolvimento humano, entendido como direito à 

formação plena.  

 

1.3 Educação Não Formal 

 

Segundo Trilla (1996), expressão educação não-formal começa a aparecer 

relacionada ao campo pedagógico concomitantemente a uma série de críticas ao 

sistema formalizado de ensino na década de 1960. 

Obviamente, realidades educacionais como as apontadas pela expressão 
“educação não-formal” existem desde muito antes que esse significante se 
popularizasse, mas, como já dissemos, foi só a partir do último terço do século 
XIX que o rótulo começou a se fixar na linguagem pedagógica. Deixando de 
lado eventuais usos anteriores das adjetivações “informal” ou “não-formal”, a 
origem de sua popularidade data de fins da década de 1960, com a 
publicação da obra já citada de P.H. Coombs The word educational crisis 
(1968). Nela se enfatizava sobretudo a necessidade de desenvolver meios 
educacionais diferentes dos convencionalmente escolares (ARANTES, 2008, 
p. 31-32). 

A priori, quando falamos de educação não formal, nosso senso comum 

começa a desqualificar esta ação, simplesmente porque não está associada à 

educação formal ou pelo desconhecimento do seu significado conceitual. Segundo 

Gohn (2001, p. 39-40), 

Entendemos a educação não formal como aquela voltada para a formação 
do ser humano como um todo, cidadão do mundo, homens e mulheres. Em 
hipótese nenhuma ela substitui ou compete com a educação formal escolar. 
Poderá ajudar na complementação desta última, via programações 
específicas, articulando escola e comunidade educativa localizada no 
território de entorno da escola [...] complementar não no sentido de fazer o 
que a escola deveria fazer e não o faz. Complementar no sentido de 
desenvolver os campos de aprendizagens e saberes que lhes são 
específicos. 

Mais que dividir ou separar, admitir distinções dessas concepções. E há uma 

relação de complementaridade entre a educação formal e não formal que mediada 
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pelo homem, tempo e tecnologia, passa constantemente por processos de 

transformação na busca de atender e acompanhar as exigências do mundo 

contemporâneo.  

O conceito de educação não formal não a identifica como educação 

assistencialista, mas contempla especificidades como o fato de ocupar espaços e 

profissionais diferenciados responsáveis pela ação pedagógica. Gohn (2001, p. 101) 

caracteriza a tipologia desses espaços, incluindo as escolas: 

Os espaços onde se desenvolvem ou se exercitam as atividades da educação 
não-formal são múltiplos, a saber: no bairro-associação, nas organizações 
que estruturam e coordenam os movimentos sociais, nas igrejas, nos 
sindicatos e nos partidos políticos, nas organizações não-governamentais, 
nos espaços culturais, nas próprias escolas, nos espaços interativos dessas 
com a comunidade etc. 

Sendo assim, a educação não formal também é fonte de aprendizado 

significativo. As novas realidades sociais apresentam diferentes indicadores 

encontrados na forma de organização da economia, na intensificação do uso de novas 

tecnologias, além da maior visibilidade e aprofundamento das desigualdades sociais 

que a pandemia escancarou, assim como o individualismo e outros dilemas que 

enfrentamos, os quais afetam diretamente a educação de modo geral. 

Uma educação transformadora e emancipatória tem muitos fatores a serem 

levados em conta: a formação contínua da equipe de gestão e dos docentes, projetos 

educativos e sociais, acesso à tecnologia, convênios com instituições públicas e 

privadas, um currículo aberto e dialógico, recursos humanos, físicos e financeiros e 

outros. Graciani (1997, p. 171) corrobora com esta visão ao expor:  

Em nosso entender, é possível o estabelecimento de um projeto educacional 
coletivamente assumido, em que o trabalho escolar não seja apenas uma 
obrigação burocrático-acadêmica a ser cumprida pelo aluno, mas que seja 
algo revestido de sentido, para que ele tenha êxito em processo de elevação 
cultural, intelectual e política. 

Considerando a reflexão da referida autora, é admissível que existam, dentro 

do espaço escolar, ações de educação não formal, garantindo uma escola mais 

aberta, participativa no meio comunitário com possibilidades de intensificar a 

qualidade das práticas educativas.  

No caso desta pesquisa, a prática pedagógica do “Bom dia” na casa salesiana 

acontece em um ambiente educativo, mas não escolar, caracterizando-se como um 

recurso pedagógico extraordinário do processo educativo regular da formação dos 

alunos.  
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Temas como política, família, educação, solidariedade, religiosidade, respeito 

e muitos outros temas são abordados em tempo reduzido em que acontecem práticas 

como o “Bom Dia”. Esses mesmos temas, como nos lembram Chavez (2006) foram 

trabalhados por Margarida Occhiena na educação de seus filhos e que depois utilizou 

no primeiro “boa noite”. 

Com o exemplo e a palavra ensinou aos filhos as grandes virtudes do 
humanismo piemontês daquele tempo: o sentido de dever e do trabalho, a 
coragem cotidiana de uma vida dura, a franqueza e a honestidade, o bom 
humor (CHAVEZ, 2006, p. 36). 

A educação não formal, considerada em suas especificidades, ocupa cada 

vez mais espaço dentro e fora das escolas, revelando seu compromisso para 

minimizar os efeitos da exclusão social e formar seus participantes para o exercício 

de uma cidadania ativa, o que nos evidencia o quanto ela é importante e complementa 

a educação formal.  

Seus benefícios são visíveis e sensíveis como: um maior desenvolvimento da 

criança e do adolescente, uma educação voltada para a autonomia, prática da 

cidadania mais ativa, melhoria da qualidade de vida ressignificando a condição social 

do jovem e do adulto. 

 

1.4 Teorias tradicionais e críticas do currículo 

 

O currículo, como comumente pensamos, não se restringe à lista de 

disciplinas com suas respectivas cargas horárias, mas configura um conjunto de 

ações, decisões, rituais e práticas culturais que perduraram de uma longa tradição da 

educação escolar, narrada de geração em geração (GOODSON, 1995). 

Dom Bosco não deixou uma exposição sistemática de sua ação-reflexão 

pedagógica, ele apenas preocupou-se em buscar uma visão teórico-prática dos fins 

da educação e não sistematizar os meios para tal. A Pedagogia Salesiana não faz 

parte de um currículo formal, porém, sua práxis permeia a ação educativa nas escolas 

e outros centros juvenis. 

Quando pensamos na palavra currículo, podemos chegar a várias 

interpretações, diante da extrema importância desse componente conceitual para 

ambiente escolar e acadêmico. A nossa formação escolar é deficitária no domínio 

deste quesito, pois passamos mais de quatorze anos estudando, desde a educação 
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básica até a universitária e a maioria das pessoas e instituições não se dedicam a 

estudos sobre currículo.  

O termo currículo tem sua história e tradição, uma vez que o conceito se 

encontra presente desde os tempos remotos da antiga Roma, nos grandes e clássicos 

autores. Encontramos várias definições para este termo, o que nos permite constatar 

que a palavra currículo é muito abrangente. Como define Gimeno Sacristán (2013, p. 

16):  

O termo currículo deriva da palavra latina curriculum (cuja raiz é a mesma de 
cursuse currere). Na Roma antiga falava-se do cursushonorum, soma das 
“honras” que o cidadão usa acumulando à medida que desempenhava 
sucessivos cargos eletivos e judiciais, desde o posto de vereador ao cargo 
de cônsul. O termo era utilizado para significar a carreira, e, por extensão, 

determinava a ordenação e a representação de seu percurso. 

Nesse contexto podemos verificar que o termo currículo pode apresentar 

diferentes significados e funções no meio social e educacional. O currículo não é 

estático e nem fechado, mas é um organismo vivo e passível de múltiplas formas, por 

isso, pode suscitar práticas pedagógicas e teóricas diferenciadas no decorrer do 

caminho percorrido dessa base conceitual.  

Por mais que busquemos teorias para tentar explicitar o significado de 

currículo ou tentar responder a uma simples pergunta: o que é currículo?  

Constatamos que esta é uma reflexão que, pelas suas características peculiares, 

estará sempre em aberto frente às múltiplas possibilidades de composição e 

recomposição. Esse inacabamento conceitual aplica-se ao nosso objeto de estudos 

que tem como foco o currículo na prática escolar.  

A escola, por natureza e particularidade, é a instituição que possui, dentre 

algumas de suas funções: transformação social através da socialização e 

democratização do conhecimento para promover uma construção moral e ética dos 

estudantes. Estas duas funções compõem a formação de pessoas conscientes, 

críticas e engajadas aumentando o potencial de transformação de si mesmas e da 

sociedade.  

A gestão deste poderoso recurso político institucional, que denominamos 

currículo, é delimitado e organizado com base em políticas públicas de diferentes 

níveis, além de ter como referência outras instâncias como o mundo do trabalho. Ao 

nos posicionarmos pela opção de não nos reduzirmos a uma visão meramente 

técnica, assumimos a concepção de educação como um processo, um caminho de 



  36 

 

 
 

múltiplas interfaces envolvendo aspectos culturais e ideológicos, dentre outros, o que 

nos coloca a necessidade de refletirmos sobre a pedagogia, o pedagogo e a prática 

educativa. 

[...] se a pedagogia é o entrelaçamento mútuo e dialético da teoria e práticas 
educativas, na mesma pessoa, o pedagogo é, antes de mais nada, um 
prático-teórico da ação educativa. O pedagogo é aquele que busca articular 
a teoria com a prática, a partir da sua própria ação. É na produção específica 
da relação teoria-prática em educação que a pedagogia tem na sua origem, 
se cria, se inventa e se renova (LIBÂNEO; ALVES, 2017, p. 27). 

Os profissionais da educação não podem ser meros expectadores ou 

retransmissores deste processo. É importante que toda a comunidade educativa tenha 

conhecimento e reflita buscando um maior aprofundamento sobre a questão do 

currículo. 

Autores consagrados e renomados têm contribuído para aprofundar o 

significado de currículo para que não fiquemos no senso comum da grande maioria 

da população, que compreende o currículo como um conjunto de disciplinas, que 

forma a trajetória histórica de um curso ou da vida escolar. O currículo é muito mais 

que isso!  

Trabalhar com o currículo é um grande desafio, porque com ele e nele 

seremos capazes de ressignificar a nossa formação de educadores, de criar um 

espaço especial de construção do conhecimento, além do ganho de um ambiente 

aberto de reflexão onde professor e aluno tornam-se sujeitos da sua própria prática 

pedagógica. Nesta lógica, Gimeno Sacristán (2000, p. 15-16) afirma: 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das 
crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto 
de socialização cultural nas escolas. É uma prática, uma expressão, da 
função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa 
em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais 
se encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 
comumente chamamos ensino. 

Lopes (2013, p. 14) complementa reforçando a ideia da dificuldade de ter uma 

única definição de currículo dada sua complexidade: 

[...] que não é possível responder ‘o que é currículo’ apontando para algo que 
lhe é intrinsecamente característico, mas apenas para acordos sobre os 
sentidos de tal termo, sempre parciais e localizados historicamente. Cada 
‘nova definição’ não é apenas uma nova forma de descrever o objeto 
currículo, mas parte de um argumento mais amplo no qual a definição se 
insere. 
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Considerando que o currículo é central na vida escolar e acadêmica, pois, se 

associa a própria identidade da instituição, organização e funcionamento, mas não 

deve deixar de lado as aspirações, expectativas e a cultura que está sempre em 

movimento. Nessa perspectiva, entendemos que é difícil de compor o conceito de 

currículo em face dos diversos ângulos envolvidos dessa conceituação.  

O currículo, podemos pensar, identifica-se e perpassa todo o processo 

educativo proposto no projeto pedagógico, sendo ele mesmo, um processo, um 

movimento dinâmico, passível de múltiplas interpretações que incorporam diversas 

experiências e intenções. 

É natural que, o currículo, assim como todas as ciências e práticas humanas 

que conhecemos atualmente, não tenha sido estabelecido uma vez por todas, em 

algum período do passado. Tudo está em constante fluxo e transformação pela 

evolução da criação e do homem. Segundo Goodson (1995, p. 15): 

Uma história do currículo não deve tampouco cair na armadilha de ver o 
processo de seleção e organização do conhecimento escolar como um 
inocente processo epistemológico em que acadêmicos, cientistas e 
educadores desinteressados e imparciais determinam, por dedução lógica e 
filosófica, aquilo que melhor convém ensinar as crianças, jovens e adultos. O 
processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um 
processo social, no qual convivem lado a lado com fatores lógicos, 
epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos ‘nobres’ e menos 
‘formais’, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, 
necessidades de legitimação e de controle, propósitos de dominação dirigidos 
por fatores ligados à classe, à raça, ao gênero. A fabricação do currículo não 
é nunca apenas o resultado de propósitos ‘puros’ de conhecimento, se é que 
se pode utilizar tal expressão depois de Foucault. O currículo não é 
constituído de conhecimentos válidos, mas de conhecimentos considerados 
socialmente válidos. 

Ao avançarmos no estudo do tema, cabe nos reportarmos ao contexto 

americano na virada do século. Após a Guerra Civil, a economia americana passou a 

ser dominada pelo capital industrial, sendo o sistema de livre concorrência, então 

prevalente, substituído pelo sistema de monopólio.  

Provavelmente o currículo aparece pela primeira vez como um objeto 

específico de estudo e pesquisa nos Estados Unidos nos anos vinte em conexão com 

os processos de industrialização e movimentos imigratórios, que intensificavam a 

massificação da escolarização. As ideias desse grupo encontram sua máxima 

expressão no livro de Bobbit, The curriculum. 

Na vertente conservadora, o currículo tecnicista tem permanecido em 

evidência até os nossos dias. “Entre seus principais representantes podemos citar 
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Bobbit (1918), Charters (1923), Ralph Tyler (1950), Popham (1969) e Mager (1979)” 

(SILVA, 1990, p. 05). 

Na visão destes autores, a lógica da necessidade e da eficiência perpassa o 

discurso político da integração e do consenso e as relações entre educação e 

sociedade são consideradas neutras. As questões de ideologia, do conhecimento e 

do poder, são ignoradas, cedendo lugar ao metodológico e instrucional. Nessa 

dimensão admite-se que o currículo vem construído, e cabe ao professor, executá-lo. 

Os papéis de professor e aluno estão bem definidos na correspondência ao um ensino 

hierarquizado. O modelo institucional dessa concepção de currículo é a fábrica.  

Contrapondo ao parágrafo acima, na pedagogia salesiana ela transcende a 

pedagogia escolar, ultrapassando a hierarquia escolar. O educador é mais que um 

técnico, o diretor é mais que uma autoridade. Dom Bosco entende mais que uma 

hierarquia prevista, e sim, uma hierarquia vivida, no meio dos alunos, junto com os 

alunos. Mais que relações de poder e financeira, as relações são mais humanas e 

próximas uns dos outros. 

Nesta época, estavam mais preocupados com a economia do que a 

democracia. O currículo é associado simplesmente a uma ideia mecânica. Numa 

perspectiva que considera que as finalidades da educação estão dadas pelas 

exigências profissionais da vida adulta, o currículo se resume a uma questão de 

desenvolvimento, a uma questão técnica.  

Partindo para a teoria crítica, Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (2007, p. 157) 

distinguem a perspectiva crítica da tradicional: 

A finalidade do currículo crítico é o inverso da do currículo tradicional; este 
último tende a ‘naturalizar’ os acontecimentos; aquele tenta obrigar o aluno/a 
a que questione as atitudes e comportamentos que considera ‘naturais’. O 
currículo crítico oferece uma visão da realidade como um processo mutante 
e descontínuo, cujos agentes são os seres humanos, os quais, portanto, 
estão em condições de realizar sua transformação. A função do currículo não 
é ‘refletir’ uma realidade fixa, mas pensar sobrea realidade social; é 
demonstrar que o conhecimento e os fatos sociais são produtos históricos e, 
consequentemente, que poderiam ter sido diferentes (e que ainda podem sê-
lo). 

A construção teórica do currículo como ciência crítica é recente. Os autores 

de currículo que se detiveram na denúncia da ideologia e do poder inseridos no 

conhecimento escolar, abriram caminho para os interessados na elaboração de 

formas de ação capazes de concretizar a construção do currículo na instituição de 

ensino.  
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O trabalho foi influenciado pelas ideias de Apple, Giroux, Pinar, Peter 

MacLaren, Freire e outros. São autores que contestam o reprodutivismo e cuja 

proposta traz um compromisso com a criação e a produção da cultura e do 

conhecimento. Sua mensagem é a de que podemos ser agentes ativos na 

transformação social, de que há um lugar para ação humana na escola e que a sala 

de aula pode deixar de ser um campo meramente da reprodução e abrir-se para um 

trabalho crítico.  

Um trabalho crítico é essencialmente um esforço contínuo de ação e reflexão, 

de teorização sobre a prática. É importante ressaltar que, nas décadas do final da 

primeira metade do século vinte e a segunda metade, muitos acontecimentos na 

sociedade corroboraram para desenvolver a teoria crítica do currículo. Dentre esses 

eventos situam-se: a derrota da corrida espacial dos Estados Unidos, publicações 

importantes como do 26º Anuário da National Society for the Study of Education; 

Conferência na Universidade de Chicago em 1947; após a vitória de Nixon, uma onda 

de conservadorismo procurou neutralizar as ideias e valores dos anos sessenta; a 

tensão entre natureza, cultura e urbanização; correntes de pensamentos ligadas às 

Universidades de Wisconsin e Columbia (neomarxismo e teoria crítica) e Ohio 

(tradição humanista e hermenêutica); o desenvolvimento da Nova Sociologia da 

Educação.  

Não poderíamos deixar de mencionar na prática curricular a questão do 

currículo oculto, difundido pelos autores da teoria crítica do currículo.  

Entendido como norma e valores que são implícitas, porém efetivamente 
transmitidos pelas escolas e que habitualmente não são mencionados na 
apresentação feita pelos professores dos fins ou objetivos (Apple, 1982, 
p.127), o conceito de currículo oculto aponta para o fato de que o aprendizado 
incidental durante um curso pode contribuir mais para a socialização do 
estudante que o conteúdo ensinado nesse curso (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 
14). 

Michael Apple (1999, p. 139) afirma: 

Como tivemos oportunidade de constatar, grande parte da atenção tem 
incidido no que Jackson rotulou, com muita propriedade, de ‘currículo oculto’ 
– ou seja, nas normas e valores implicitamente e efetivamente transmitidos 
pelas escolas e que, habitualmente, não são mencionados nos objetivos 
apresentados pelos professores. 

Como vemos, a escola é o ambiente no qual acontece a humanização e a 

socialização dos indivíduos e é no ambiente escolar que se desenvolve grande parte 

das habilidades, compartilham-se novos saberes, conhecimento e onde o indivíduo 
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pode ampliar sua capacidade de enxergar o mundo que o cerca. A escola faz parte 

integrante e deve estar totalmente inserida e mergulhada neste mundo; uma 

instituição que se torna uma ilha ou uma redoma de vidro não é escola. Nessa linha 

destaca-se Giroux (1986, p. 70) ao expor: 

As escolas não podem ser analisadas como instituições removidas do 
contexto socioeconômico em que estão situadas; as escolas são espaços 
políticos envolvidos na construção e controle do discurso, dos significados e 
das subjetividades; os valores e crenças do senso comum que guiam e 
estruturam a prática escolar não são universais a priori, mas construções 
sociais baseadas em pressuposições normativas políticas. 

Diante das caracterizações de um currículo formal e não formal, todos 

conceitos e teorias dentro de um único conceito de currículo, Michael Apple também 

identifica no currículo oculto outra variante na questão de divisão de classes dentro 

de nossas escolas. Nas palavras de Apple (2002, p. 83-84): 

Os argumentos apresentados por Bowles e Gintis têm levado uma série de 
pesquisadores a afirmar que esse currículo diferenciado pode ser visto no 
fato de que aos estudantes da classe trabalhadora são ensinados 
pontualidade, asseio, respeito pela autoridade e outros elementos de 
formação de hábito. Aos alunos das classes mais elevadas são ensinados 
uma mentalidade aberta, habilidades de solução de problemas, flexibilidade, 
e assim por diante, habilidades e disposições que lhes permitirão funcionar 
como gerentes e profissionais, não como trabalhadores não-qualificados ou 
semiqualificados. 

Diante do caminho percorrido, coloca-se a concepção de uma nova escola, 

um novo aluno, um novo currículo, um novo professor-pesquisador, uma escola 

gestora do conhecimento e cultura.  

O surgimento desta escola, desse aluno e desse professor depende muito do 

surgimento de um novo sistema de ensino, que deve democratizar o conhecimento. 

Não se trata de mais uma reforma, mas de uma verdadeira transformação estrutural 

no modo de pensar e gerir a educação básica voltada para a vida da sociedade. 

Podemos ainda falar numa nova escola, a escola cidadã, gestora do 
conhecimento, não lecionadora, com um projeto eco-pedagógico, isto é, 
ético-político, uma escola inovadora, construtora de sentido e plugada no 
mundo. Como a eco-pedagogia não é uma pedagogia escolar ela valoriza 
todos os espaços da forma, atribuindo a escola o papel de articuladora 
desses espaços. Como diz Paulo Freire: “Se estivesse claro para nós que foi 
aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com 
facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no 
trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que 
variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se 
cruzam cheios de significação (GADOTTI, 2000, p. 123). 
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O currículo passando por todas as páginas históricas nos continentes nos 

mostra que não existe um conhecimento único e verdadeiro e nem mesmo uma única 

forma de ensinar e criar cultura. As transformações ocorrem pelas passagens dos 

séculos, evolução das tecnologias e acontecimentos históricos em diferentes tempos 

e lugares. O currículo nunca foi e nunca será estático, mas deve acompanhar todos 

os acontecimentos que permeiam nossa vida cotidiana e social.  Professor e aluno 

são os grandes sujeitos da reflexão-ação escolar, são as pedras vivas das escolas na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Portanto, o currículo é um instrumento orientador do desenvolvimento da 

educação em determinado contexto social. Nenhum currículo é ingênuo e quando 

qualificadamente construído, faz com que a educação cumpra com o seu papel de 

libertar todos os seres humanos das amarras e armadilhas políticas e ideológicas. A 

educação é movimento, é vida, é atualização, é sabedoria, é conhecimento, não é 

neutra, tem potencial de combate à desigualdade, luta pela sobrevivência na direção 

de uma vida mais digna e respeitável. 

Ninguém nasce feito, vamos nos fazendo aos poucos, principalmente na 

prática social. Ninguém nasce professor, padre, político, administrador etc. A 

formação acadêmica nos inunda de teorias e exige um tempo de prática. É na prática 

dialógica que nos formamos e nos transformamos. A escola é este espaço de 

transformação tão necessária, mas que muitas vezes é subestimada. 

 

1.5 Currículo Humanizador 

 

O conceito de currículo humanizador ou educação humanizada são conceitos, 

por vezes, indevidamente adjetivados como ambíguos ou dicotômicos. Esse 

entendimento induz a compreensão de que a meta da educação não é a humanização 

do indivíduo e sua emancipação como pessoa pertencente a uma espécie ou 

sociedade civil e política, o que se explicita nas reflexões de Saviani (1992, p. 21): 

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz 
respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam 
ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem 
humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas 
mais adequadas para atingir esse objetivo. 
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O processo educativo envolvendo a ampliação de conhecimentos, tendo 

como referência valores e cultura, expõe a importância do papel do pedagogo na vida 

do discente, pois sua tarefa, alinhada à gestão democrática do saber, não fica restrita 

apenas ao pedagógico ou administrativo, mas torna-se presente em todas as 

instâncias da ação educativa.  

Tendo em vista o momento de intensas e velozes transformações ocorridas 

no contexto atual, intensificadas pela pandemia da Covid-19 que afeta todos os 

setores da sociedade contemporânea, incluindo a perda de valores fundamentais de 

convivência e ética, a ênfase em ações humanizadoras no espaço escolar com reflexo 

no familiar, torna-se um dos grandes desafios, em particular para o pedagogo, nas 

diversas áreas de sua atuação.  

Como em todas as instituições, na escola aparecem as contradições da 

sociedade e seu espaço torna-se imprescindível, pois apresenta como uma das 

opções de transformação e desenvolvimento social por meio da formação humana, 

mesmo sabendo-se que a escola ou a educação não consegue resolver todos os 

problemas ocasionados pela mesma sociedade. 

Libâneo (2001, p. 117) reflete sobre a importância do pedagogo para a 

sociedade, 

Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, 
direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de 
transmissão e assimilação ativa de saberes e modos de ação, tendo em vista 
objetivo de formação humana definidos em sua contextualização histórica. 
Em outras palavras, pedagogo é um profissional que lida com fatos, 
estruturas, contextos, situações referentes à prática educativa em suas várias 
modalidades e manifestações. 

Dom Bosco destaca a importância do desenvolvimento de uma práxis 

educativa humanizadora. Para tanto, delimitou os meios necessários para se alcançar 

os objetivos do trabalho educativo, ou seja, planejou os espaços, atividades e os 

recursos condizentes com sua concepção de educação, uma educação 

transformadora que libertasse os jovens da vulnerabilidade, pobreza e ignorância.  

Para Dom Bosco em seu tempo, e também para nós hoje, a educação deve 

ser concebida e praticada como meio e fim da promoção e dignidade do homem 

orientando-o e transformando-o para o bem da sociedade. Como expressa Maritain 

(1968, p. 43) “[...] a essência da educação não consiste em adaptar um futuro cidadão 

às condições e interações da vida social, mas primeiramente em formar um homem – 

e, por aí, preparar um cidadão”. 
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Essa concepção de educação requer, portanto, um currículo humanizador que 

tem como premissa colocar a pessoa como centro do processo pedagógico. Isto 

porque a vida em sociedade demanda dos alunos, tanto no campo profissional como 

no social, um desenvolvimento pleno e integral que exige competências cognitivas, 

pensamento crítico, tendo em vista o exercício da cidadania com autonomia. 

Freire (1992, p. 99) acrescenta, em seu livro, Pedagogia da Esperança: um 

reencontro com a pedagogia do oprimido, reflexões pertinentes sobre o significado e 

atributos da educação humanizadora, ao expor: 

O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre 
devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, 
política, social, ideológica etc., que nos estão condenando à desumanização. 
O sonho é assim uma exigência ou uma condição que se vem fazendo 
permanente na história que fazemos e que nos faz e re-faz. 

A educação é um processo de humanização, pois por meio dela ocorre a 

aprendizagem de valores humanos, culturais, religiosos e políticos, considerando os 

diversos fatores socioculturais e históricos dos diferentes espaços nos quais estamos 

inseridos.  

A função social da escola - durante a pandemia vimos e sentimos o quanto 

ela é importante e necessária para o desenvolvimento da juventude - é primordial para 

a diminuição não somente das nossas chagas sociais que carregamos historicamente 

em todos os continentes. Estas questões delicadas invadem o espaço escolar e 

colocam em questão o currículo delimitado. Segundo Arroyo (2011, p. 196): 

A escola pode ser uma experiência humanizadora para toda criança ou 
adolescente, mas terá um sentido muito especial para tantas crianças e 
adolescentes roubados em suas condições de humanização. Questões de 
extrema densidade político-pedagógica trazidas para a conformação de 
propostas de educação da infância pelas crianças-adolescentes populares 
que vão chegando interrogantes às escolas públicas. 

Com o enfrentamento desta pandemia no ano de 2020 e 2021, vimos ainda 

mais que nós, docentes ou discentes, pais e filhos somos pessoas com histórias de 

vida, sentimentos, sonhos, medos, mas também de esperanças e de fé, pois uma 

questão que não podemos perder é a fé no homem que auxilia na transformação do 

mundo, a partir da conscientização das pessoas.  

Sabemos que um ensino ou um espaço escolar aberto e propício para o aluno 

e consequentemente para o professor, as ideias e os pensamentos são mais fáceis 

de ser compartilhados, e também aceitos por todos sem preconceitos ou críticas 

descabidas. Deve-se ressaltar como pilares da educação humanizada, a 
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autoconfiança, a motivação e até o desempenho acadêmico que tendem a se 

desenvolverem mais, envolvendo todas as pessoas neste processo. O corpo docente 

e todo o corpo técnico-administrativo, formado para esse diferencial, viabiliza a 

aproximação com os alunos e respectivamente com os familiares, fortalecendo as 

relações educativas entre escola e família.  

Neste contexto, a escola e o professor precisam ter esta visão e sensibilidade 

de não só conhecer ou se interessar pelo espaço escolar, mas também priorizar a 

identidade e a história de seus alunos, mantendo uma relação mais afetiva e dialógica, 

reconhecendo a diversidade de juventudes existentes no ambiente escolar, pois a 

construção de uma sociedade significativamente estruturada e respeitosa com seus 

indivíduos se concretiza através de um entendimento da história particular e pessoal 

em sua totalidade.  
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CAPÍTULO II 

2 DOM BOSCO E OS FUNDAMENTOS DO SISTEMA PREVENTIVO 

 

Familiaridade com os jovens especialmente no recreio, 
sem familiaridade não se demonstra afeto, e sem essa 

demonstração não pode haver confiança. Quem quer ser 
amado deve demonstrar que ama. O mestre visto 

apenas na cátedra é mestre e nada mais, mas, se está 
no recreio com os jovens torna-se irmão… 

 

Dom Bosco11 

 

Este capítulo apresenta os primórdios da história salesiana e o contexto 

político, social e religioso europeu no século XIX.  

João Bosco nasceu em 1815, época influenciada pela Revolução Francesa 

(1789) e pouco tempo depois do término do Congresso de Viena que, reorganizou a 

Europa Central, inaugurando o período chamado de Restauração, com a restituição 

dos poderes aos monarcas depostos por Napoleão, voltando-se assim, ao Antigo 

Regime. 

 

2.1 Dom Bosco e o contexto do século XIX 

 

João Melchior Bosco, nasceu em dezesseis de agosto de 1815, na província 

de Turim, norte da península itálica. Terceiro filho de uma família de camponeses, cujo 

sustento era retirado do campo. Aos dois anos ficou órfão de pai, cabendo à sua mãe 

Margarida Occhiena garantir o sustento e educação dos filhos com o cultivo das terras. 

A derrota de Napoleão Bonaparte na batalha de Waterloo12 levou à assinatura 

do Tratado de Viena em 1814, que reorganizou a Europa de acordo com as ambições 

dos vencedores do imperador francês. Entre tantas adequações, a península itálica, 

principal região desta pesquisa, é redesenhada politicamente entre os vários reinos 

sob a proteção da Áustria.  

                                                           
11 Frase retirada do site: 
https://www.sdb.org/pt/CG28/Documenti/Omelie_Discorsi/Carta_de_Roma_de_1884__O_Evangelho_
de_Dom_Bosco. Acesso em: 08 de outubro 2021  
12 Batalha de Waterloo – foi uma batalha travada entre Napoleão Bonaparte contra as tropas inglesas 
e prussianas. Esta batalha marca a derrota definitiva de Napoleão, que passou o trono para o príncipe 
Bourbon Luís XVIII. O império Napoleônico durou de 1789 a 1814 (LARROYO, 1974). 

https://www.sdb.org/pt/CG28/Documenti/Omelie_Discorsi/Carta_de_Roma_de_1884__O_Evangelho_de_Dom_Bosco
https://www.sdb.org/pt/CG28/Documenti/Omelie_Discorsi/Carta_de_Roma_de_1884__O_Evangelho_de_Dom_Bosco
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A península italiana é colocada sob o controle austríaco, direta ou 
indiretamente, como nos casos dos ducados de Parma, Piacenza e Guastalla, 
sobre os quais a esposa de Napoleão, Maria Luisa de Habsburgo-Lorena, 
reina e os ducados de Modena e Reggio nos quais há tronos Francisco IV de 
Habsburgo-Este. O Reino da Sardenha permaneceu independente sob a 
liderança de Vittorio Emanuele I de Sabóia, enquanto o Reino das Duas 
Sicílias, anteriormente o Reino de Nápoles, foi liderado por Fernando I da 
dinastia Bourbon (ALTAROZZI; SIGMIREAN, 2013, p. 181). 

A Revolução Francesa, influenciou o pensamento italiano e a evolução futura 

do Risorgimento13. O legado napoleônico trouxe para a Itália consequências negativas 

e positivas. 

As consequências negativas foram várias como: imposição a muitos italianos 

de se alistarem no exército, levando a perda de milhares de vidas; a carga pesada de 

tributos; os saques dos tesouros de arte que depois foram restituídos em parte pelos 

acordos do Tratado de Paris, depois da sua queda e por último, não menos importante, 

a forma brutal com que tratou o papa Pio VII.  

Lenti (2012, p. 126-127) explicita as características positivas desse período: 

O legado positivo é amplo, tal como: a aquisição de trabalho dependeu mais 
do talento pessoal do que de influências, tornando-se mais competentes e 
eficientes; combate à criminalidade; abertura de estradas; terras impróprias 
em terras agriculturáveis; reformas administrativas; novos sistemas de 
contabilidade; desenvolvimento urbano; reformas jurídicas; estímulo à 
industrialização e outros. A consequência mais importante do domínio francês 
foi ter semeado na mente do povo a ideia de que uma revolução liberal 
poderia ter sucesso e que a Itália poderia converter-se em uma nação unida. 
Isso foi importante, porque o principal obstáculo para o movimento patriótico 
era a impossibilidade de imaginar a “Itália”, mesmo entre os intelectuais, 
como um estado e uma nação. 

Sabemos que o processo de unificação italiana não foi pacífico e não teve 

uma única causa, pois a península estava dividida em reinos e ducados com 

influências francesas e austríacas. 

A própria península italiana perdeu a unidade política de antes da dominação 
romana. Durante os séculos seguintes, a península italiana viu-se diante de 
uma fragmentação cuja forma mais visível será a de Cidades-Estados, que 
se erguerão contra o domínio dos senhores de terra. No entanto e apensar 
da pujança financeira e mercantil dessas cidades (Gênova, Florença e 
Veneza principalmente), que alcançará o auge durante o século XV, elas não 
impedirão as invasões e o controle de nações estrangeiras sobre o atual 
território italiano. Fragilizada pela ausência de centralização política e 
rivalidade entre suas cidades-Estados, a península italiana ficará à mercê da 
dominação estrangeira, cuja presença marcou a história italiana até a 
unificação e que compõe uma das principais preocupações de unificar o 
poder político em torno de um único príncipe, especialmente no seu último 

                                                           
13 Risorgimento - Palavra em italiano que significa ressurgimento. A ressurreição da Itália como país 
unificado. 
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capítulo que tem como título “Exortação para procurar tomar a Itália e libertá-
la das mãos dos bárbaros (VIEIRA, 2006, p. 141-142). 

Pelo processo histórico, inclusive as guerras e levando em consideração toda 

a geografia política das nações europeias, não havia unanimidade quanto à 

possibilidade de concretização das mudanças destacadas por Vieira (2006). Havia no 

continente, vários modelos a seguir de união política, como o caso da França, por 

exemplo, que era uma república democrática no estilo da Revolução Francesa e mais 

liberal.  

Várias outras personalidades buscavam este ideal como Giuseppe Mazzini14 

e sua sociedade secreta, Giuseppe Garibaldi15. Cada região da península itálica 

possuindo sua identidade na culinária, cultura, dialeto e tradições e eles jamais 

poderiam unir-se num levante único, pois por sua diversidade não compartilhavam do 

mesmo sentido de nação.  

Outro entrave para a unificação italiana referia-se aos Estados Pontifícios na 

região central da península italiana, pertencentes à Igreja Católica e que tinha o Papa 

como líder religioso, político e militar.  

A formação do Estado Pontifício é um fenômeno complexo, não é possível 

colocá-lo em uma simples cronologia ou compará-lo com outras histórias de estados 

nacionais. Sua formação vem desde o Édito de Milão16 (313), tem seu crescimento 

com Pepino, o Breve17 e o seu término definitivo com a invasão do novo Reino da 

                                                           
14 Giuseppe Mazzini, nascido na cidade de Gênova em 1805 e falecido na cidade de Pisa em 1872, foi 

um político, maçom e revolucionário na unificação italiana. Em 1830 tornou-se membro da Carbonária, 
uma sociedade secreta com objetivos políticos. O objetivo era a união dos estados italianos numa única 
república, que seria a única condição possível de libertar o povo italiano dos invasores estrangeiros. 
Explicação resumida e retirada do site: https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/19753/hoje-
na-historia-1849-giuseppe-mazzini-proclama-a-republica-romana. Acesso em: 29 abr. 2021. 
15 Giuseppe Garibaldi (1807-1882) foi um militar e guerrilheiro italiano. Participou do movimento 
nacionalista "Jovem Itália" que pretendia a unificação de toda a península sob a forma de república. 
Em 1834, Garibaldi liderou uma conspiração em Gênova, com o apoio de Mazzini, mas derrotado, foi 
obrigado a exilar-se em Marselha. Condenado à morte fugiu para o exilo no Brasil. Em 1848, Garibaldi 
soube que o rei Carlos Alberto da Sardenha havia declarado guerra à Áustria, então voltou para a Itália, 
sendo bem recebido em Milão. Participando de outras guerras na Itália e na França, viveu seus últimos 
anos em retiro na ilha de Caprera, Itália, onde faleceu no dia 2 de junho de 1882. Texto resumido e 
retirado do site: https://www.sohistoria.com.br/biografias/giuseppe/. Acesso em: 29 abr. 2021. 
16 O Édito de Milão possibilita que a religião cristã se torne uma religião oficial de unanimidade. O 

Cristianismo já havia se estendido por todo o Império Romano, suas províncias orientais, como também 
fora dos limites do Império. Para o Império esta relação resulta em uma nova forma de legitimação da 
ordem vigente, sacralizando-a e contando com a Igreja para garantir a hegemonia do sistema. A Igreja 
de perseguida, tornou-se ‘triunfante’, se por um lado se dava a instrumentalização da Igreja, por outro, 
a Igreja se tornava a força político-ideológica mais importante do império, depois do Estado 
(BINGEMER, 2002). 
17 Fundador da dinastia carolíngia (c.714-768), filho de Carlos Martel, foi um rei dos Francos. Destronou 
Childerico III em 751, fundando assim a dinastia carolíngia. Uniu a Gália e libertou a Itália dos 

https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/19753/hoje-na-historia-1849-giuseppe-mazzini-proclama-a-republica-romana
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/19753/hoje-na-historia-1849-giuseppe-mazzini-proclama-a-republica-romana
https://www.sohistoria.com.br/biografias/giuseppe/
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Itália sobre a região Lácio, da qual Roma era a capital em 1870. Somente em 1929, 

com o Tratado de Latrão18, esta situação foi resolvida, criando o pequeno Estado do 

Vaticano, restituindo novamente ao Papa o título de Chefe de Estado. O período que 

se entende de 1870 a 1929, chama-se Questão Romana19. 

Para entender um pouco mais a questão religiosa italiana não só no tempo de 

Napoleão, precisamos pontuar que, este período histórico específico, “é uma 

passagem progressiva e diversificada do modelo secular de sociedade das ordens 

(aristocracia, clero, estado) para a sociedade burguesa fundada na divisão de classes” 

(BRAIDO, 2004, p. 17). 

Outras duas situações desafiadoras que Dom Bosco se propôs a enfrentar 

com seus jovens na cidade de Turim e que apenas era um reflexo de um problema 

mais global foi o fenômeno da emigração e também as dificuldades da vida 

econômica, política e social, como apresenta Sandrini (2018, p. 13):  

Os liberais católicos, que também existiam tanto entre os clérigos quanto 
entre os leigos, eram uma pequena minoria intelectual. Ao mesmo tempo em 
que condenavam os excessos da Revolução Francesa e o despotismo de 
Napoleão, reconheciam valores cristãos básicos na Revolução e acreditavam 
numa nova política e ordem social cristã. Em relação ao Risorgimento Italiano 
e à unificação da Itália, os liberais católicos eram “patriotas”; pensavam que 
a Itália poderia ser libertada da dominação estrangeira da Áustria e dos 
Bourbons e conquistar a unidade. Do mesmo modo, acreditavam no fim do 
poder temporal do Papa em sua forma tradicional. O escritor-poeta Alexandre 
Manzoni, o músico Giuseppe Verdi e o pensador Antonio Rosmini eram 
liberais católicos. Dom Bosco nunca foi um “patriota” italiano. De fato, entrou 
em conflito com sacerdotes patriotas presentes no Oratório nos tempos da 
revolução liberal no Piemonte. 

                                                           
Lombardos, cedendo as terras conquistadas à Igreja. Antes de morrer repartiu o reino entre os seus 
filhos Carlos Magno e Carlomano. Explicação retirada do site: https://www.infopedia.pt/$pepino-o-breve 
Acesso em: 29 abr. 2021. 
18 A importância do Tratado de Latrão na Itália só pode ser percebida se houver uma real compreensão 
do que foi a Questão Romana. Esse assunto foi uma consequência da Unificação Italiana, que 
aconteceu na segunda metade do século XIX e resultou no surgimento da Itália como nação. O Tratado 
de Latrão foi o acordo assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé (Igreja Católica) em 1929. Nesse 
acordo, foi solucionada a Questão Romana, assim, as disputas territoriais existentes entre as duas 
partes desde o século XIX tiveram fim. Com o Tratado de Latrão, foi criado oficialmente o Estado da 
Cidade do Vaticano, um pedaço de terra soberano sob domínio da Igreja Católica. Texto resumido e 
retirado do site: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/tratado-latrao.htm. Acesso em: 29 abr. 2021. 
19 Foi uma controvérsia política e diplomática relativa a Roma, que era a sede do poder temporal do 
Papa como chefe da Igreja Católica. Como protesto diante da atitude do governo italiano, que tomava 
pela força os Estados Pontifícios, desrespeitando os direitos da Igreja, o Papa Pio IX declarou-se 
prisioneiro do Estado Italiano e também seus sucessores durante 60 anos não saíram do Vaticano. A 
situação tornou-se muito constrangedora para o governo italiano, pois era uma afronta a religião da 
maioria do povo italiano e de milhões de católicos do mundo todo. O conflito foi resolvido com o 
reconhecimento do Vaticano como Estado soberano e independente. Texto retirado do site: 
http://www.domboscoaqui.com.br/recordando-a-historia-a-questao-romana/. Acesso em: 29 abr. 2021. 

https://www.infopedia.pt/$pepino-o-breve
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/tratado-latrao.htm
http://www.domboscoaqui.com.br/recordando-a-historia-a-questao-romana/
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No período da unificação, a península italiana apresenta um mapa econômico 

e social heterogêneo. Não existia, por exemplo, algum núcleo consistente e propulsivo 

de novas indústrias que pudesse ao menos fazer uma ruptura com o modelo 

tradicional agrário, ou seja, o país vivia em uma estrutura mais agrícola e artesanal. 

O desenvolvimento de manufaturados e alimentícios foi mais estimulado pelo pequeno 

e fraco mercado interno, que se limitava às primeiras e mais simples fases de 

produção alimentar e têxtil. A priori, esta singela produção não era para atender o 

mercado externo, mas se defender da concorrência estrangeira (PESCOSOLIDO, 

2014). 

Sofrendo as consequências da desigualdade entre as regiões, principalmente 

entre o Norte e o Sul, quando a pobreza estava presente em toda a parte, a família de 

Dom Bosco, quando ainda ele tinha menos de um ano, passou por apuros financeiros 

devastadores. 

Desde o ano anterior, de 1816, a carestia reduzira a região do Piemonte à 
miséria. As colheitas do ano, que eram o único recurso, foram dizimadas pelo 
gelo que veio fora da estação, acompanhado de terrível e interminável seca. 
As terras onde tinham sido semeados os grãos, os prados, as arvores 
frutíferas, tudo era um só cenário desolador [...] várias testemunhas daquele 
tempo afirmaram que os mendigos suplicavam um pouco de farinha para 
juntar à cozedura da ervilha ou do feijão e assim matar a fome. Foram 
encontradas pessoas mortas no campo com a boca cheia de capim, com a 
qual tentavam matar a fome extrema. [...] por causa das privações, surgiram 
diversas doenças que levavam as pessoas prematuramente para o túmulo. 
Nas cidades, às portas dos palácios e das igrejas, nas ruas, nas praças, 
amontoavam-se turbas de pobres. Sem forças, seminus, cobertos de chagas 
repugnantes provocadas pelo tifo, exibiam-nas para despertar compaixão e 
caridade. A isto se acrescente que as estradas não eram seguras 
(LEMOYNE, 2018, p. 48). 

Com a ascensão das nações mais poderosas (Inglaterra, França, Alemanha, 

Áustria e Rússia) a Europa atinge seu apogeu na segunda metade do século XIX. 

“Com a consolidação do capitalismo e a intensificação da revolução industrial, 

tornarão mais violenta a competição econômica, o comércio mundial e corrida 

armamentista” (BRAIDO, 2004, p. 18). Neste cenário, duas outras nações começam 

a se despontar como potências: Estados Unidos e Japão.  

A unificação italiana e o fim do poder temporal do Papa constituíram-se nos 

acontecimentos políticos mais importantes. Neste mesmo cenário, a história política 

italiana se entrelaça com a história religiosa católica. 

De 1815 a 1848 prevalece o clima da “restauração, que em parte não deixa 

de ser uma “reação” popular. Nas cidades, progridem ao mesmo tempo, ideias liberais 
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e se espalham movimentos e sociedades secretas, decididas a promover movimentos 

mais radicais nos campos político e social, sempre com inspiração “democrática”: 

maçonaria, ligas estudantis, “Jovem Itália” e a “Jovem Europa”. É o prelúdio da grande 

insurreição de caráter político e nacional (BRAIDO, 2004). 

O decênio de 1852 – 1861 é dominado pelo presidente do conselho, Camilo 

Benso di Cavour20 – ministro desde outubro de 1850. Apoiado por uma coligação de 

liberais moderados e de democráticos não extremistas comandados por Urbano 

Rattazzi21 que postulava uma enérgica política de liberalização leiga do Estado, com 

base no princípio “Igreja Livre em Estado Livre”, somada à intensa atividade de 

internacionalização do problema da unidade italiana, intensificada no biênio 1859-

1860, com a segunda guerra de independência (1859), a expedição dos Mil, 

comandada por Giuseppe Garibaldi (1860) e as sucessivas anexações territoriais. 

Completa-se quase inteiramente com a terceira guerra de independência, anexando 

o Vêneto em 1866 e por fim, a invasão de Roma em 1870.  

Vitor Emanuel II foi proclamado rei da Itália em 17 de março de 1861 e Roma 

foi declarada a capital italiana o que aconteceria de fato, em 1871, com a transferência 

da corte. A Santa Sé não aceitando e reconhecendo a lei das garantias de 13 de maio 

de 1871, proibiu os católicos italianos de participarem das eleições parlamentares de 

um Estado, que segundo eles, era governado por “usurpadores”. Este conflito 

diplomático, como dito acima, foi resolvido em 1929 com o Tratado de Latrão.  

Após entendermos brevemente a questão histórica, política e religiosa italiana 

no século XIX que influenciou diretamente e indiretamente a personalidade de Dom 

                                                           
20 Estadista italiano (1810 - 1861). Nasce em Turim, filho de um marquês piemontês. Aos 10 anos entra 
para a academia militar e em 1831 é expulso por suas ideias liberais. Funda, em 1847, o jornal Il 
Risorgimento (O Ressurgimento), em que defende a tese de uma Itália unificada sob uma monarquia 
constitucional de tendência liberal. Elege-se deputado em Turim (1848) e é nomeado ministro da 
Agricultura e do Comércio (1850) e, depois, das Finanças (1851) pelo rei de Piemonte-Sardenha, 
Vittorio Emanuele II. Torna-se primeiro-ministro em 1852 e dedica-se à unificação italiana. Em 1858 
consegue o apoio militar de Napoleão III, rei da França, para expulsar os austríacos do norte da Itália. 
Em troca, entrega Nice e Savóia aos franceses. Em 1860 utiliza a expedição de Giuseppe Garibaldi à 
Sicília e a Nápoles para agregar esses estados à Itália unificada. Em 1861, como o Piemonte já domina 
quase toda a península, Vittorio Emanuele II proclama o reino da Itália. No mesmo ano, há eleições 
para o novo Parlamento, e Cavour ocupa o cargo de primeiro-ministro. Quatro meses depois morre em 
Turim. Texto retirado do site: https://www.algosobre.com.br/biografias/conde-de-cavour.html. Acesso 
em: 29 abr. 2021. 
21 Urbano Rattazzi (1808 – 1873), advogado e estadista piemontês que ocupou muitos cargos 
importantes no gabinete nos primeiros anos da República Italiana, incluindo o de primeiro ministro; suas 
políticas ambíguas o colocaram em conflito com o herói italiano Giuseppe Garibaldi e, finalmente, 
causou sua queda. Explicação retirada do site: https://www.britannica.com/biography/Urbano-Rattazzi. 
Acesso em: 29 abr. 2021. 

https://www.algosobre.com.br/biografias/conde-de-cavour.html
https://www.britannica.com/biography/Urbano-Rattazzi
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Bosco, adentraremos na sequência mais especificamente na caracterização de seu 

projeto educativo salesiano. 

 

2.2 Dom Bosco e seu contexto histórico 

 

Muitas das suas habilidades, visão de mundo e afeição ao trabalho tiveram 

origem na formação humano-cristã que recebeu de sua mãe e pessoas simples do 

campo com quem conviveu durante os anos da infância e adolescência na região de 

Piemonte.  

A região do Piemonte, localizada ao norte da península itálica, no sopé dos 

Alpes Ocidentais forma um arco montanhoso dos Apeninos da Ligúria até a borda 

subjacente do Vale do Rio Pó. Os Alpes separam o Piemonte da França, da Suíça e 

do Vale de Aosta. A capital regional é Turim. O território é dividido internamente em 

quatro zonas morfológicas: montanhas, colinas, planícies altas e baixas com regiões 

férteis, clima principalmente continental, embora seja também muito variado com bom 

regime de chuvas e uma boa hidrografia regional. Na época romana, o nome Piemonte 

era desconhecido, e mesmo no início da Idade Média, não aparece como uma unidade 

em si. Na primeira metade do século XIII apareceu o nome Piemonte, no entanto foi 

atribuído apenas ao território fechado aproximadamente entre o Pó, o Sangone e os 

Alpes. A partir do século XIII ao XIV, a história do Piemonte é identificada com a 

história da formação do estado de Savoia22. 

De acordo com Agostino Auffray,  

Entre o Pó e o Tanaro, na região entre Torino, Alessandria e Casale, fica o 
Monferrato, uma cidade com colinas suaves. Vinhas famosas cobrem as 
encostas dando um aspecto inconfundível à bela paisagem, ainda hoje muito 
pouco alterada em relação aos séculos anteriores. Castelnuovo d'Asti fica no 
limite norte da região histórica, em uma colina a trinta quilômetros de Torino. 
As ruínas de um castelo cobrem o topo da colina e nas ruas da vila ainda 
existem vestígios de fortificações, memórias de cercos distantes [...] Este 
último nasceu no território, não na sede do município, oficialmente 
denominado Castelnuovo Don Bosco desde 1930, em sua homenagem. Os 
pais do futuro santo viviam de fato há cinco quilometros do centro da vila, 
perto do povoado de Morialdo, na localidade dos Becchi, no Piemonte, do 
nome de uma família Becchi que ali possuía propriedades. 
Giovanni Melchiore Bosco, nasceu aqui, em 16 de agosto de 1815, ano da 
Batalha de Waterloo, filho de Francesco Luigi e Margherita Occhiena. 
Francesco Bosco era um agricultor que, além de uma casa pobre, possuía 
um pequeno terreno que não dava para sustentar as seis pessoas que 
moravam na casa. Ele foi, portanto, forçado a trabalhar como operário nos 

                                                           
22 Trecho do site Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, mais conhecido como Enciclopédia 
Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/piemonte/. Acesso em: 30 abr. 2021. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/piemonte/
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campos próximos. A casa dos Becchi, além da esposa, abrigava a mãe do 
chefe da família, um filho seu de doze anos, Antonio, filho do primeiro 
casamento e os dois filhos de Margherita Occhiena, Giuseppe e Giovanni. Os 
cônjuges de Bosco eram jovens - ele tinha trinta e um, ela vinte e sete - e o 
trabalho não os assustava. Assim, apesar do fato de que os tempos eram 
particularmente difíceis na Itália que acabava de emergir da tempestade 
napoleônica, a pobreza da casa não degenerou em miséria até os anos em 
que o granizo destruiu todas as plantações. 
Naquele 1815, os Becchi (hoje Castelnuovo Don Bosco) não contavam com 
mais de dez casas, espalhadas no topo plano de uma colina (ALFFRAY, 
1970, p. 7-8). 

A família Bosco trabalhava como camponeses e tiravam seu sustento do 

campo. O grupo familiar era constituída pelo pai Francisco Luís Bosco, pela mãe 

Margarida Occhiena Bosco, a avó paterna e os irmãos: Antonio23, José e finalmente 

João.  

Um acontecimento trágico, que marcou a vida de Dom Bosco, foi o falecimento 

de seu pai Francisco. No livro “Memórias do Oratório de São Francisco de Sales”, 

Dom Bosco relata este triste acontecimento:  

Não tinha eu ainda dois anos quando Deus misericordioso nos atingiu com 
uma grave desgraça. Um dia, o amado pai, cheio de saúde, na flor da idade, 
todo preocupado em educar cristãmente os filhos, de volta do trabalho, 
ensopado de suor, entrou imprudentemente na adega, subterrânea e fria. O 
resfriado manifestou-se à noitinha com violenta febre, precursora de forte 
pneumonia. Inúteis todos os cuidados. Em poucos dias encontrou-se às 
portas da morte [...] não sei o que aconteceu comigo em tão triste 
circunstância. Lembro apena, e é o primeiro fato de minha vida que guardo 
na memória, que todos saíam do quarto do falecido e eu queria ficar lá a todo 
o custo. 
– Vem, João, vem comigo – insistia minha aflita mãe. 
– Se papai não vem, eu também não vou – retorqui. 
– Pobre filho – continuou mamãe –, vem comigo, já não tens pai. 
Ditas estas palavras, prorrompeu em soluços, tomou-me pela mão e levou-
me para fora, ao passo que eu chorava porque a via chorar. Naquela idade 
não podia evidentemente compreender a grande desgraça que é a perda de 
um pai (BOSCO, 2005, p. 25). 

Com a morte repentina de Francisco, Margarida, que já trabalhava duro no 

campo, se viu sozinha para levar adiante sua família, que era composta dos três filhos 

pequenos, o primeiro, seu enteado, tinha 09 anos apenas e sua sogra semi-inválida, 

Margarida Zucca Bosco, com 65 anos, que veio a falecer nove anos mais tarde, em 

1826. Começou logo a preparar o galpão que seu marido tinha adquirido e 

transformou-o em uma pequena casa para ser habitada. Neste mesmo galpão 

                                                           
23 Em 1805, aos 21 anos, Francisco casou-se em primeiras núpcias com Margarida Cagliero. Desse 
casamento, nasceu o primeiro filho de Francisco, Antonio em 1808. Margarida Cagliero morreu 
deixando viúvo seu esposo em 1811 e seu único filho com três anos. Neste mesmo ano, Francisco 
conheceu Margarida Occhiena e se casaram. Deste casamento nasceram os outros dois filhos José e 
João (LENTI, 2012). 
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abrigava a casa da família, estábulo e um depósito de feno ou celeiro. Francisco, como 

era normal em toda a família da época, no inventário de seus bens, o notário local 

mostra que ele tinha alguns pequenos pertences, mas também tinha deixado algumas 

dívidas e que Margarida, com o trabalho foi pagando aos poucos (LENTI, 2012). 

Como não eram proprietários de terra, mas eram empregados de famílias com 

pequenas propriedades, ganhavam um pequeno salário e recebiam a metade da 

produção, era uma família pobre, mas não passavam grandes necessidades. Porém, 

com a morte do pai, as dificuldades aumentaram, além de dois anos de carestia que 

a região sofreu por causas naturais. Margarida sabia que deveria ser ela a ganhar o 

pão de cada dia, seus filhos eram pequenos e sua sogra não tinha mais força para 

trabalhar. 

O próprio Dom Bosco conta que ela mesma disse que, sendo viúva aos 29 

anos, ela recebia a insistente proposta de um segundo casamento, o que aliás, teria 

sido muito conveniente, porém, sempre recusava as propostas. “Deus a deu um 

marido e o tirou. Deu também os filhos e ela era a mãe deles e jamais os abandonaria, 

mesmo que oferecessem todo o ouro do mundo” (LEMOYNE, 2018, p. 50). 

O peso que recaíra sobre as costas de Margarida após a morte prematura de 

seu esposo era imenso, pois sozinha precisava cuidar, educar e alimentar seus três 

filhos e a sogra. Viviam em verdadeira pobreza, que se fez mais cruel com a estiagem 

e a carestia de 1816-1818. 

Na história da Congregação Salesiana24, Margarida Occhiena é conhecida 

como Mamãe Margarida, uma maneira afetuosa de tratamento e, no entanto, esta 

forma carinhosa foi estendida a toda a Família Salesiana25 e é lembrada por todos 

como uma mulher santa. Sua biografia conserva alguns exemplos de espiritualidade 

e devoção26. 

                                                           
24 Congregação Religiosa Masculina, fundada por Dom Bosco em 1859 em Valdocco, Turim.  
25 Em vida, “Dom Bosco inspirou o início de um vasto movimento de pessoas que trabalham de diversos 

modos em favor da juventude. Ele mesmo fundou não só a Sociedade de São Francisco de Sales 
(Salesianos de Dom Bosco), como também o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e a Associação 
dos Cooperadores Salesianos. Incluindo estes e outros que surgiram em diversas partes do mundo, a 
Família Salesiana compreende hoje 28 grupos oficialmente reconhecidos com um total de 402.500 
membros. Esses grupos vivem em comunhão recíproca, compartilham o mesmo espírito e continuam 
a missão iniciada por ele com vocações especificamente distintas. O carisma de Dom Bosco continua 
a inspirar pessoas de boa vontade. Existem atualmente outros 30 grupos que desejam ser membros 
da Família Salesiana”. Explicação retirada do site: https://www.sdb.org/pt/Familia_Salesiana/ Acesso 
em: 30 abr. 2021. 
26 O Processo de Beatificação e Canonização de Margarida Occhiena foi aberto em 1995 em Turim, 
chegando a Roma no ano seguinte, recebendo a declaração latina “Nihil Obstat”, ou seja, nada contra, 
pela Congregação da Causa dos Santos, declarando com o título de Serva de Deus, ano do pontificado 

https://www.sdb.org/pt/Familia_Salesiana/
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Seguem alguns relatos de autores sobre a personalidade e sobre a realidade 

vivida por sua mãe e primeira educadora de Dom Bosco: 

Margherita nasceu em Capriglio, município de Asti, filha de Melchiorre 
Ochienna e Domenica Bossone, em 1 de abril de 1788, e no mesmo dia foi 
apresentada à fonte sagrada. Seus pais virtuosos, de condição camponesa, 
foram suficientemente abastecidos com bens improvisados. Ela era a terceira 
de cinco irmãos e irmãs. Os exemplos e admoestações do pai e da mãe 
impressionaram nesses corações ternos um sentimento de dever que mesmo 
nos anos mais quentes da juventude eles nunca quiseram nada, exceto o que 
Deus queria (LEMOYNE, 1956, p. 13). 

Foi uma jovem camponesa analfabeta (e nunca aprenderá a ler nem a 
escrever) e ainda assim se revelará a educadora perfeita, capaz de assimilar 
tudo o que escuta e aprende, e de transmiti-lo com a sabedoria do coração e 
com a vivacidade da palavra (SICARI, 2006, p. 440). 

Com a perda precoce da figura paterna, sendo educado e orientado pela sua 

mãe, João Bosco tinha todas as condições para se tornar um menino mais rebelde, 

porém, Margarida soube influenciar de forma positiva e eficaz a sua pequena 

personalidade em desenvolvimento. “Margarida vigiava continuamente o 

comportamento dos seus filhos. Sua vigilância, todavia, não era pesada, desconfiada, 

recriminadora” (LEMOYNE, 2018, p. 59). Outra citação nas Memórias Biográficas27 

que mostra sua sabedoria e visão educativa materna, faz-nos entender de onde Dom 

Bosco aprendeu a acolher, educar e ser um amigo e pai para os jovens: 

Não se irritava com suas brincadeiras barulhentas, pelo contrário, ela mesma 
participava delas e até sugeria outras. Respondia com paciência às suas 
perguntas infantis, às vezes cansativas. Não só prestava atenção ao que 
diziam, como também os fazia falar muito, para poder conhecer todos os 
pensamentos que passavam por aquelas mentes delicadas, todos os afetos 
que começavam a aquecer aqueles pequenos corações (LEMOYNE, 2018, 
p. 59). 

Nas Memórias Biográficas o salesiano padre João Batista Lemoyne oferece 

muitos exemplos de firmeza, amabilidade e sabedoria educadora cristã. Além do mais, 

ela forneceu todo o apoio possível para o desenvolvimento vocacional. João 

aprendera a ler e escrever aos 9 anos, graças a alguém do lugar e Margarida já estava 

pensando na continuação da sua educação. Antes do período Napoleônico não 

                                                           
do Papa João Paulo II. Em 2006, após mais estudos e análises de documentação, no pontificado do 
Papa Bento XVI, a proclamou com o título de venerável (segundo título da etapa para a beatificação), 
tendo vivido uma vida de virtudes heroicas. Explicação retirada do site italiano: 
http://www.30giorni.it/articoli_id_11687_l6.htm. Acesso em: 30 abr. 2021. 
27 Memórias Biográficas de São João Bosco é uma coleção de 20 volumes escritos por padres 
salesianos que conheceram, conviveram e foram formados por Dom Bosco. Os escritos são memórias, 
ensinamentos, passagens da vida e lições preciosas que São João Bosco deixou para os seus 
discípulos, padres e irmãos salesianos, e para os cristãos de modo geral. 

http://www.30giorni.it/articoli_id_11687_l6.htm
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existira educação obrigatória no reino da Sardenha-Piemonte. As crianças com mais 

possibilidades se matriculavam em escolas paroquiais particulares, dirigidas por 

padres. O Analfabetismo era comum; só o clero e uma elite de profissionais eram 

“educados”.  

Seguindo com os relatos do sistema educativo desta época, Lenti afirma que 

Napoleão tinha organizado o sistema educativo e tornado obrigatório a educação 

elementar. Na Restauração, o rei Carlos Félix aboliu o sistema napoleônico e decretou 

que deviam ser criadas escolas obrigatórias de ensino fundamental em todos os 

municípios, sendo financiadas pelo próprio poder municipal. Embora a assistência 

educacional fosse obrigatória a partir dos sete anos, na prática os filhos das famílias 

camponesas frequentavam a escola de novembro a março, pois eram os meses sem 

trabalho agrícola, os outros meses tinham que ajudar as famílias na lavoura. O 

currículo era formado de dois anos e possuía leitura, escrita e catecismo no primeiro 

ano e italiano, aritmética e doutrina cristã no segundo. Não havia professor formado 

em escolas de magistério ou colégios de formação de professores que só começam 

a existir a partir de 1860. Os professores eram ordinariamente clérigos habilitados pelo 

bispo para essa função e, com frequência, eram bem-preparados; muitas vezes os 

padres optavam pela carreira de professor em vez de exercer o ministério sacerdotal 

(LENTI, 2012). 

O próprio Dom Bosco relata no seu livro Memórias do Oratório de São 

Francisco de Sales que sua mãe, quando ele completou nove anos de idade, queria 

enviá-lo para a escola, porém, a distância o impedia, já que eram cinco quilômetros 

de sua casa. Seu irmão mais velho, Antonio, opunha-se a sua ida ao colégio. Após 

um pequeno impasse, chegaram à conclusão de que João poderia frequentar a escola 

no inverno, no pequeno povoado de Capriglio, onde pôde aprender a ler e escrever. 

Seu professor era um padre chamado José Delacqua que foi muito paciente e 

atencioso com o menino e durante o verão, João podia trabalhar no campo, 

contentando assim seu irmão mais velho (BOSCO, 2005). 

Órfão de pai em tenra idade, educado com profundo intuito humano e cristão 
pela mãe, é pela Providencia dotado de dons, o que o faz desde os primeiros 
anos, o amigo generoso diligente dos seus coetâneos. A sua juventude é a 
antecipação de uma extraordinária missão educativa (JOÃO PAULO II, 1988, 
p. 5). 

Dom Bosco, em sua infância, alternava o trabalho doméstico com os estudos, 

catequese e brincadeiras com seus amigos próximos. Muito esforçado, não recusava 
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oferta de emprego ou algum ofício que pudesse ajudar em casa. Sempre, habilidoso, 

inteligente e prático, aprendeu algumas profissões como sapateiro, ferreiro, carpinteiro 

entre outras. Todavia, tudo o que ele aprendeu na sua infância e juventude, ele 

aproveitou para também ensinar seus jovens no oratório alguma carreira e, através 

do trabalho, ter mais dignidade. 

Aos nove anos, narra o próprio Dom Bosco em suas Memórias do Oratório, o 

chamado “Sonho dos 9 anos” que é de importância fundamental para quem estuda a 

pedagogia salesiana: 

Nessa idade tive um sonho, que me ficou profundamente impresso na mente 
por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa, numa área bastante 
espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a brincar. Alguns riam, 
outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-
me de pronto no meio deles, tentando, com socos e palavras, fazê-los calar. 
Nesse momento apareceu um homem venerando, de aspecto varonil, 
nobremente vestido. Um manto branco cobria-lhe o corpo; seu rosto, porém, 
era tão luminoso que eu não conseguia fitá-lo. Chamou-me pelo nome e 
mandou que me pusesse à frente daqueles meninos, acrescentando estas 
palavras: 
– Não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás 
ganhar esses teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a 
fealdade do pecado e a preciosidade da virtude.  
Confuso e assustado repliquei que eu era um menino pobre e ignorante, 
incapaz de lhes falar de religião. Senão quando aqueles meninos, parando 
de brigar, de gritar e blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que 
estava a falar. Quase sem saber o que dizer, acrescentei: 
 – Quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? 
 – Justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis com 
a obediência e a aquisição da ciência.  
– Onde, com que meios poderei adquirir a ciência? 
 – Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio, e sem a 
qual toda sabedoria se converte em estultice.  
– Mas quem sois vós que assim falais? – Sou o filho daquela que tua mãe te 
ensinou a saudar três vezes ao dia.  
– Minha mãe diz que sem sua licença não devo estar com gente que não 
conheço; dizei-me, pois, vosso nome. 
 – Pergunta-o a minha mãe. Nesse momento vi a seu lado uma senhora de 
aspecto majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada 
uma de suas partes fosse fulgidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais 
confuso em minhas perguntas e respostas, acenou para que me aproximasse 
e, tomando-me com bondade pela mão, disse:  
– Olha. Vi então que todos os meninos haviam fugido, e em lugar deles estava 
uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais. 
 – Eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte, robusto; e 
o que agora vês acontecer a esses animais, deves fazê-lo aos meus filhos. 
Tornei então a olhar, e em vez de animais ferozes apareceram mansos 
cordeirinhos que, saltitando e balindo, corriam ao redor daquele homem e 
daquela senhora, como a fazer-lhes festa. Neste ponto, sempre no sonho, 
desatei a chorar, e pedi que falassem de maneira que pudesse compreender, 
porque não sabia o que significava tudo aquilo. A senhora descansou a mão 
em minha cabeça, dizendo:  
– A seu tempo tudo compreenderás. Após essas palavras, um ruído qualquer 
me acordou, e tudo desapareceu. Fiquei transtornado. Parecia-me ter as 
mãos doloridas pelos socos que desferira e doer-me o rosto pelos tapas 
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recebidos; além disso, aquele personagem, a senhora, as coisas ditas e 
ouvidas de tal modo me encheram a cabeça que naquela noite não pude mais 
conciliar o sono. 
De manhãzinha contei logo o sonho, primeiro aos meus irmãos, que se 
puseram a rir, depois à mamãe e à vovó. Cada um dava o seu palpite. O 
irmão José dizia: “Vais ser pastor de cabras, de ovelhas e de outros animais”. 
Mamãe: “Quem sabe se um dia não serás sacerdote”. Antônio, secamente: 
“Chefe de bandidos, isso sim”. Mas a avó que, de todo analfabeta, entendia 
muito de teologia deu a sentença definitiva: “Não se deve fazer caso dos 
sonhos”. Eu era do parecer de minha avó, todavia não pude nunca tirar aquele 
sonho da minha cabeça. O que vou doravante expor dará a isso alguma 
explicação. Mantive-me sempre calado; meus parentes não lhe deram 
importância. Mas quando, em 1858, fui a Roma para falar com o Papa sobre 
a Congregação Salesiana, ele me fez contar pormenorizadamente tudo 
quanto tivesse ainda que só a aparência de sobrenatural. Contei então pela 
primeira vez o sonho que tive na idade de 9 a 10 anos. O Papa mandou-me 
escrevê-lo literalmente e com pormenores, e deixá-lo como estímulo aos 
filhos da Congregação, a qual era precisamente o objetivo de minha viagem 
a Roma (BOSCO, 2005, p. 28-30). 

Os elementos que aparecem neste e em tantos outros sonhos que fizeram 

parte da vida de Dom Bosco, são elementos a considerar. Neste sonho, aparecem 

muitas preocupações vividas pelo menino como: socos, palavrões, brigas, discórdias, 

duas personalidades que ensinam e mostram o caminho e como ele deve seguir. 

Podem ser elementos que expressam possivelmente a sua postura moral, também os 

ensinamentos de sua mãe e as discussões com seu irmão mais velho. O próprio Dom 

Bosco relata que ao contar ao Papa Pio IX, e este percebendo que era um sonho 

referencial, pede para deixar registrado. Este sonho, para a Família Salesiana, é uma 

carta de navegação, um tratado pedagógico e espiritual. 

O salesiano Padre Ferreira (2008, p. 33) faz uma análise crítica do sonho: 

Nas Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, os sonhos apresentam 
um esquema único e de fácil interpretação. Parte-se de uma ansiedade ou 
necessidade do santo. O sonho vem então responder a esse desconforto. 
Propõe-se uma meta a ser atingida ou norma de vida a ser seguida. Mas não 
se indicam os meios concretos para se atingir esta meta. Essa tarefa fica 
entregue à industriosidade do sonhador. A vida vivida pelo santo confirmará 
a proposta do sonho e levará à realização de quanto ali contido. 

Este sonho, com algumas expressões e palavras-chave, torna-se a carta de 

navegação de quase todo o sistema preventivo de Dom Bosco, que de modo tão 

especial, indica qual ação e como a presença qualificada pela bondade, pela razão e 

pela religião, podem auxiliar na construção da vida de muitos jovens que passarão 

pelas casas salesianas.  

Por ser um marco especial na vida de Dom Bosco, o “sonho dos nove anos”, 

ele, já ancião com quase 72 anos de idade, faltando mais oito meses para seu 
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falecimento, na sua última viagem a Roma28, rezou a missa no dia 16 de maio de 1887 

no altar dedicado a Maria Auxiliadora na igreja do Sagrado Coração, recém-

inaugurada, e em prantos parou muitas vezes a oração da missa. As pessoas que 

assistiam, não entendiam sobre o choro durante a missa, mas de fato, ele após uma 

vida inteira dedicada à juventude, entendeu e compreendeu toda a sua história e 

acontecimentos. Lenti (2014, p. 572) transcreve das Memórias Biográficas a triste 

recordação que Dom Bosco fez ao seu secretário:  

Pobre Dom Bosco! Mais de quinze vezes fez uma pausa, profundamente 
comovido e com lágrimas, incapaz de continuar. Como de costume, eu o 
ajudava e a cada passo precisava intervir indicando-lhe que continuasse a 
celebração. Depois da missa, uma multidão de pessoas ajuntou-se ao seu 
redor para beijar-lhe a mão. Também essas pessoas que chegavam à 
primeira sala pediram-lhe a benção. “Sim, sim”, afirmou Dom Bosco; mas, ao 
voltar-se para procurar a benção rompeu em soluços e cobriu o rosto com as 
mãos. “Sim, abençoo-vos, abençoo-vos”, murmurou com a voz embargada e 
saiu. Mas tarde, perguntei a Dom Bosco por que se tinha emocionado tanto 
durante a celebração da missa. Disse-me: “Apresentou-se vivamente diante 
de meus olhos a cena [de minha infância nos Becchi] quando aos 10 anos 
sonhei com a congregação. Podia ver e escutar muito claramente os meus 
irmãos e minha mãe discutirem sobre o sonho”. 

João Bosco, intrigado com este sonho, mas também como uma resposta aos 

seus anseios de criança, enxerga nele um projeto de vida, uma resposta para poder 

ajudar os meninos, por isso, ele investirá toda a sua energia para tornar realidade este 

sonho. Com uma boa formação humano-cristã, desde criança, seria capaz de tirar os 

jovens da delinquência, capacitando-os para uma vida mais digna, perante todas as 

dificuldades que eles encontravam. Vale ressaltar mais uma vez o incentivo de sua 

mãe que, sem o apoio dela, ele não teria se tornado quem foi. 

Uma pergunta neste contexto se faz necessária. Quando o menino João 

Bosco se interessou em ajudar os meninos de sua idade? Ele próprio narra em suas 

Memórias do Oratório: 

Por diversas vezes me perguntastes em que idade comecei a preocupar-me 
com os meninos. Aos 10 anos fazia o que era compatível com essa idade: 
uma espécie de oratório festivo. Eu era ainda muito pequenino, e já estudava 
o caráter dos meus companheiros. Olhando para o rosto deles, quase sempre 
descobria os propósitos que lhe iam no coração [...] mas o que me reunia ao 
meu redor e os arrebatava até à loucura eram as estórias que lhes contava. 
Os exemplos ouvidos nas pregações ou no catecismo, a leitura de Os pares 
de França, Guerino Meschino, Bertoldo e Bertoldino forneciam-me bastante 
material. Nem bem me viam, os colegas corriam em tropel para lhes contasse 
alguma coisa, eu que mal começava a compreender o que lia. Juntaram-se a 

                                                           
28 Dom Bosco saiu de Turim acompanhado de seu secretário Padre Viglietti e também o vigário e seu 
sucessor Padre Miguel Rua no dia 20 de abril de 1887 para o encontro com o Papa Leão XIII e também 
para a inauguração da nova casa e igreja do Sagrado Coração de Jesus (LENTI, 2014). 
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eles alguns adultos, e, algumas vezes, indo a Castelnuovo ou de lá voltando, 
outras, num campo ou num prado, via-me rodeado de centenas de pessoas, 
que acorriam para escutar um pobre menino que, salvo um pouco de 
memória, era jejuno na ciência, embora passasse entre eles por um grande 
doutor. No país de cegos, quem tem um olho é rei (monocolus rex in regno 
caecorum) (BOSCO, 2005, p. 35-36). 

Conta-nos Dom Bosco que na propriedade dos Becchi, havia um prado onde 

cresciam algumas árvores. Ele amarrava uma corda entre elas. Em uma pequena 

mesa colocava a sua bolsa e no chão estendia um tapete para saltos. Quando tudo 

estava preparado e o público ansioso para ver os entretenimentos ele fazia alguma 

oração, subia em uma cadeira e repetia a explicação ouvida e aprendida na Igreja, 

contava fatos e exemplos ouvidos ou lidos em alguns livros e terminada esta hora de 

instrução e espiritualidade, passava-se para o entretenimento. 

Estes entretenimentos eram de pura animação e até um pouco circenses 
como: salto mortal, acrobacias, pequenas mágicas, multiplicação de 
pequenos objetos, caminhar sobre a corda estendida e muitas outras 
atrações. Depois de algumas horas de diversão, quando ficava bastante 
cansado, fazia uma breve oração e terminada cada um voltava aos seus 
afazeres. Só não podia participar destes momentos quem havia uma índole 
má ou se recusava a participar das práticas religiosas (BOSCO, 2005, p. 37-
38). 

Enquanto Dom Bosco tinha todo o apoio de sua mãe e seu irmão do meio José, 

não recebia o mesmo de seu irmão mais velho Antonio. Foram vários os momentos 

de desentendimentos entre eles que começaram principalmente com os dois primeiros 

anos escolares de João Bosco em Capriglio, na cidade natal de sua mãe. Como o 

próprio Auffray (1970, p. 11) relata que: 

se a infância de João Bosco foi dolorosa, grande parte da responsabilidade 
se deve ao caráter violento de Antonio. Dos nove aos quinze anos, o mais 
novo sofreu as imposições do mais velho, cuja inveja fez insistir em torná-lo 
agricultor, apesar dos claros indícios de que fora levado ao estudos.  

A raiz do problema não estava na oposição de Antonio para que João 

aprendesse as primeiras letras, porque ele mesmo tinha aprendido a ler e escrever. 

O problema foi que, depois do segundo ano primário, João queria continuar os estudos 

secundários, possivelmente em vistas do sacerdócio. Antonio era incapaz de 

compreender e aceitar que João continuasse a estudar à custa do dinheiro da família, 

pois naqueles anos, somente poucas pessoas do campo davam continuidade aos 

estudos, a grande maioria estudava no inverno que era rigoroso e trabalhava na 

primavera e verão, sem esquecer de mencionar que os estudos eram pagos. João 
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teve como primeiro professor, o padre José Antonio Lacqua29. A relação familiar na 

casa piorou fazendo com que Margarida tomasse uma decisão difícil e assim decidiu 

arrumar um emprego para João em uma família conhecida. Essa primeira30 não deu 

certo e então enviou João para um outro sítio de família também conhecida31. Seus 

trabalhos não eram pesados, ganhava um salário e uma bonificação.  No tempo que 

sobrava conseguia estudar um pouco. Este período32 pode ter sido uma dura prova 

para João, por ter que se afastar da família, contudo, foi um tempo de crescimento na 

maturidade e responsabilidade. 

Após o retorno de João em 1829, Margarida apresenta a divisão da 

propriedade dos Bosco após Antonio obter a maioridade em fevereiro de 1829, pois 

também ele já possuía um projeto de se casar e constituir sua família, no entanto, este 

fato só se consumou em 1831 com a intervenção de João Zucca33. 

Não foram poucas vezes que Antonio também enfrentou Margarida por causa 

do seu temperamento e pela decepção de ter perdido pai e mãe ainda quando criança. 

Margarida precisou intervir várias vezes nas discussões entre Antonio e João e até 

mesmo contra ela. João Bosco, depois de padre, circundado por seus meninos, 

relembrará estas cenas de sua infância utilizando os métodos de paciência, firmeza, 

amabilidade e de uma autoridade materna sem ser autoritária ou usar métodos e 

objetos de repreensão.  

Com o retorno de Dom Bosco à casa materna, após dois anos de trabalho na 

casa dos Moglia, a relação com Antônio ainda não se tinha resolvido, pois mesmo 

com a separação da herança, Antônio apenas ficou com uma parte da casa de seus 

pais e trabalhando nas mesmas terras, por isso mantinha contato com João.  

Sua mãe e seus familiares aflitos com a situação começaram a procurar algum 

padre que o instruísse nos estudos para não perder o que havia realizado. Então, 

depois de algumas tentativas, um bom velhinho, Padre Calosso34 aceitou ser seu 

                                                           
29 Padre José Lacqua nasceu em Montabone (província de Alessandria) em 18 de janeiro de 1764 e 
morreu em Castelletto Merli, mesma província, em 03 de janeiro de 1847, aos 83 anos de idade. Em 
1824, quando João Bosco começou a participar da escola em Capriglio (por dois anos), ele tinha 60 
anos (LENTI, 2012). 
30 Um sítio chamado Câmpora, próximo à aldeia de Serra de Buttigliera (LENTI, 2012,).  
31 Sítio da família Moglia, no município de Moncucco, 5 quilômetros a noroeste de Castelnuovo. (LENTI, 
2012).   
32 Este período compreende de 1827 a 1829 (LENTI, 2012).  
33 João Zucca era aparentado com Francisco Bosco e sobrinho da mãe de Francisco (Margarida Zucca). 
Conforme o costume piemontês, o tutor passava a participar da linhagem do primogênito (de Antônio) 
(LENTI, 2012). 
34 João Melchior Calosso (1759 – 1830), padre italiano que ajudou João Bosco a se tornar padre. 
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instrutor. Com o aumento das tensões com Antônio, João foi morar um tempo na casa 

do Padre Calosso. Com poucos meses de convivência a amizade entre os dois se 

tornou muito verdadeira, o bom padre velhinho “apareceu” na hora que o menino João 

mais precisava de apoio. O próprio Dom Bosco relata sobre este acontecimento: 

Ninguém pode imaginar minha grande alegria. O Pe. Calosso tornou-se o 
anjo do Senhor. Eu o amava como um pai, rezava por ele, servia-o em tudo. 
Era um prazer imenso trabalhar para ele e até dar a vida por algo que fosse 
do seu agrado. Fazia mais progressos num dia com o capelão, que numa 
semana em casa. O homem de Deus afeiçoara-se tanto a mim que chegou a 
dizer-me por diversas vezes: - Não se preocupe com o seu futuro. Enquanto 
eu estiver vivo, nada lhe faltará. Se morrer, haverei de providenciar da mesma 
forma (LEMOYNE, 2018, p. 176). 

Padre Calosso, admirado pela inteligência e disposição ao trabalho de João, 

convidou sua mãe para uma conversa. De início, João frequentaria as aulas na parte 

da manhã, voltando ao campo para trabalhar à tarde e assim satisfazer a vontade de 

Antônio, mas por pouco tempo. Com as dificuldades impostas por Antônio, João 

começou a estudar em tempo integral e a trabalhar como ajudante do padre. Quando, 

porém, parecia que o futuro do menino estava garantido, acontece outra tragédia, o 

bom velhinho vem a falecer em 21 de novembro de 1830 de uma hemorragia cerebral.  

Nestes poucos meses, a relação do padre Calosso com o jovem João Bosco 

que já tinha 15 anos era como de um pai e um filho. Podemos até, psicologicamente 

adentrar nas carências pessoais de um jovem que procurava a figura de um pai que 

o ajudasse nas buscas de seus objetivos futuros e de um velhinho que morava sozinho 

e se sentia seguro com a presença de um jovem para ajudá-lo, porém, todas estas 

experiências e provações na infância e adolescência de João Bosco foram modelando 

seu caráter, seus valores e principalmente sua busca pelos objetivos vocacionais em 

prol da juventude (LENTI, 2012).  

Constata-se que na infância e adolescência de Dom Bosco, ele alternava o 

trabalho doméstico e os estudos com a prática do catecismo e de brincadeiras com 

os meninos do lugarejo onde morava. Não recusava o emprego que aparecesse para 

ajudar em casa; curioso e interessado aprendeu vários ofícios: sapateiro, ferreiro, 

carpinteiro, confeiteiro. Mais tarde, esses conhecimentos fizeram parte do ensino de 

um ofício e da preparação dos jovens para o trabalho através das oficinas criadas nos 

estabelecimentos onde mantinha a sua obra. 

Em 1835, entrou para o seminário diocesano na cidade de Chieri, onde 

aprendeu os ofícios eclesiásticos. Nesse período, também manteve o desejo de 
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realizar algo em prol da juventude, sendo este desejo ainda mais acentuado pelo 

comportamento grosseiro e indiferente com que os jovens seminaristas eram tratados 

por seus superiores. Isso o fez perceber a necessidade de que os jovens possuíam 

em contar com alguém que os orientasse: um amigo, um guia. Resolveu colocar suas 

ideias em prática, formando o que hoje constitui a marca de seu trabalho com a 

juventude: o amor educativo. Escreve Dom Bosco (2005, p. 93): 

Eu queria muito bem aos meus superiores, e eles foram sempre muito bons 
para comigo; mas meu coração não estava satisfeito. Era costume visitar o 
reitor e os demais superiores à chegada das férias e quando se partia para 
elas. Ninguém ia falar com eles, a não ser quando chamado para receber 
alguma reprimenda. Um dos superiores, por turno, vinha assistir cada 
semana o refeitório e os passeios; só isso. Quantas vezes queria falar, pedir-
lhes conselho ou solução de dúvidas, e não podia fazê-lo. Mais: se algum 
superior por acaso passasse no meio dos seminaristas, todos, sem saber por 
que, fugiam precipitadamente para um lado ou para outro como de um cão 
sarnento. Isso avivava em meu coração o desejo de ser quanto antes padre, 
para ficar no meio dos jovens, assisti-los e ajudá-los no que fosse preciso. 

Durante os anos de formação filosófica e teológica, Dom Bosco não 

apresentou sinais que comprovassem ter tido grande impacto em sua formação 

presbiteral, porém, de qualquer forma, esses estudos lhe permitiram uma sólida base 

estrutural na sua formação espiritual, moral e pastoral.  

Após seis anos de estudos internos, em 1841, Dom Bosco é ordenado padre. 

Agora o neossacerdote relata suas primícias sacerdotais, e o que logo se constata, é 

a sua predileção pelos jovens. 

Naquele ano (1841), como meu pároco não tinha coadjutor, desempenhei 
esse cargo por cinco meses. Experimentava o maior prazer do mundo no 
trabalho. Pregava todos os domingos, visitava os doentes, administrava-lhes 
os santos sacramentos, com exceção da Penitência, porque não havia ainda 
prestado o exame de confissão. Acompanhava os enterros, mantinha em dia 
os livros paroquiais, dava atestados de pobreza ou de outro gênero. 
Minha delícia, contudo, era ensinar catecismo aos meninos, entreter-me com 
eles, falar com eles. Vinham muitas vezes de Murialdo para visitar-me; 
quando ia em casa, estava sempre rodeado deles. Eles também começavam 
a fazer novos companheiros e amigos nos seus povoados. Saindo da casa 
paroquial estava sempre acompanhado de um bando de meninos e aonde 
quer que fosse rodeavam-me os meus amiguinhos, contentes como quê 
(BOSCO, 2005, p. 113). 
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Terminada as férias, Dom Bosco tinha três propostas de trabalho pastoral, e 

foi se aconselhar com seu diretor espiritual, Padre José Cafasso35 que o orientou a 

recusar as ofertas e permanecer dois anos no Colégio Eclesiástico36. 

Outra experiência muito importante e que ainda mais fortaleceu o propósito e 

o espírito de Dom Bosco de entregar-se para a juventude mais pobre e fragilizada, foi 

quando o Padre Cafasso o levou para visitar uma das prisões juvenis da cidade de 

Turim. Ele mesmo relata esta experiência:  

Começou primeiro por levar-me às prisões, onde pude logo verificar como é 
grande a malícia e a miséria dos homens. Ver turmas de jovens, de 12 a 18 
anos, todos eles sãos, robustos, e de vivo engenho, mas sem nada fazer, 
picados pelos insetos, à míngua de pão espiritual e temporal, foi algo que me 
horrorizou. O opróbrio da pátria, a desonra das famílias, as infâmias aos 
próprios olhos personificavam-se naqueles infelizes. Qual não foi, porém, 
minha admiração e surpresa quando percebi que muitos deles saíam com 
firme propósito de vida melhor e, não obstante, voltavam logo à prisão, da 
qual haviam saído poucos dias antes.  
Nessas ocasiões descobri que muitos voltavam àquele lugar porque 
abandonados a si próprios. “Quem sabe – dizia de mim para mim –, se 
tivessem lá fora um amigo que tomasse conta deles, os assistisse e instruísse 
na religião nos dias festivos, quem sabe não se poderiam manter afastados 
da ruína ou pelo menos não diminuiria o número dos que retornam ao 
cárcere?” 
Comuniquei esse pensamento ao padre Cafasso, e com o seu conselho e 
com suas luzes pus-me a estudar a maneira de levá-lo a efeito, deixando o 
êxito nas mãos do Senhor, pois sem ele são inúteis todos os esforços dos 
homens (BOSCO, 2005, p. 121).  

Vividas estas e outras experiências, oficialmente a obra salesiana inicia-se no 

dia 08 de dezembro de 1841, quando Dom Bosco se preparando para rezar a missa 

na igreja de São Francisco de Sales, o sacristão chamou um jovem para ajudar na 

                                                           
35 José Cafasso nasce em Castelnuovo d’Asti em 1811, o mesmo povoado de Dom Bosco. Filho de 
pequenos proprietários de terras é o terceiro de quatro filhos. Foi ordenado padre no ano de 1833. Foi 
diretor espiritual de Dom Bosco de 1841 até 1860, ano de sua morte. Nestes anos de acompanhamento, 
contribuiu para formar e encaminhar a personalidade e a espiritualidade de Dom Bosco. O Padre 
Cafasso sustentou também materialmente Dom Bosco e a Congregação Salesiana desde suas origens. 
Foi beatificado em 1925 e canonizado em 1947. Texto retirado do site: 

https://www.salesianos.com.br/saojosecafasso/. Acesso em: 01 maio 2021.  
36 O Colégio não era apenas uma escola de teologia moral, onde os jovens sacerdotes, provenientes 

principalmente do campo, aprendiam a confessar e a pregar, mas era também uma verdadeira escola 
de vida sacerdotal, onde os presbíteros se formavam na espiritualidade de Santo Inácio de Loyola e na 
teologia moral e pastoral do grande Bispo Santo Afonso Maria de Ligório. O tipo de sacerdote que 
Cafasso encontrou no Colégio e que ele mesmo contribuiu para fortalecer sobretudo como Reitor era 
o do verdadeiro pastor, com uma rica vida interior e um profundo zelo no cuidado pastoral: fiel à oração, 
comprometido na pregação, na catequese, dedicado à celebração da Eucaristia e ao ministério da 
Confissão, segundo o modelo encarnado por São Carlos Borromeu e por São Francisco de Sales, e 
promovido pelo Concílio de Trento. Uma feliz expressão de São João Bosco resume o sentido do 
trabalho educativo realizado naquela Comunidade: "No Colégio aprendia-se a ser sacerdote". Texto 
retirado do site: http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2010/documents/hf_ben-
xvi_aud_20100630.pdf. Acesso em: 01 maio 2021. 

https://www.salesianos.com.br/saojosecafasso/
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100630.pdf
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100630.pdf
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liturgia, era o jovem Bartolomeu Garelli, órfão, analfabeto e ajudante de pedreiro. Por 

não saber nada em matéria de religião, acabou sendo expulso da igreja pelo sacristão.  

Dom Bosco ao saber do acontecido, fez o sacristão buscar o jovem 

novamente e iniciaram um diálogo. Após conhecer brevemente a vida do jovem, Dom 

Bosco fez o convite para que ele fosse novamente no próximo domingo e que 

trouxesse outros amigos para que pudessem se reencontrar. 

Após esse pequeno encontro fraterno, nasce o oratório salesiano37 e de per 

si, a obra salesiana que hoje está presente em mais de 130 países dos cinco 

continentes, reunida em uma família religiosa com cerca de 30 instituições que levam 

adiante o carisma salesiano em favor das juventudes, principalmente as mais 

necessitadas. Os primeiros momentos não foram muito fáceis. Dom Bosco encontrou 

muitas dificuldades no meio político e religioso para manter a sua obra, porém, sua 

dedicação, confiabilidade e persistência, geraram muitos frutos para a Sociedade e a 

Igreja. 

 

2.3 Pedagogia Salesiana e o Sistema Preventivo de Dom Bosco 

 

Após conhecermos o contexto político da península itálica e brevemente a 

vida de Dom Bosco, analisaremos seu modus operandi em favor da juventude mais 

pobre e abandonada. Esta práxis educativa se consolidou tornando-se a Pedagogia 

Salesiana como estilo de pensar, de viver e praticar. 

Por escolha do próprio Dom Bosco, os salesianos têm São Francisco de Sales 

como modelo devido a sua amabilidade e paixão evangelizadora. É deste santo 

francês que provém o nome Salesianos. 

                                                           
37 Dom Bosco não inventou o oratório. Conservando o nome, que lhe era simpático, introduziu nos 
oratórios de seu tempo duas modificações. Os oratórios costumavam reunir a juventude somente numa 
determinada hora do domingo, pela manhã ou à tarde; o oratório de Dom Bosco, ao invés, devia ocupar 
os meninos o dia inteiro dos domingos e festas de guarda, com um intervalo para o almoço. Foi por 
isso que acrescentou festivo, para indicar precisamente os domingos e festas de guarda, que os 
italianos dizem dias festivos, incluindo neles os feriados nacionais. Além disso, o oratório não seria 
exclusivamente paroquial, mas devia receber meninos de qualquer paróquia. Ambas as inovações 
atendiam à necessidade dos tempos. No seu oratório aberto (os oratórios tradicionais só recebiam 
meninos de boa conduta), Dom Bosco acolhia três classes de jovens: meninos abandonados, que 
ficavam a vagar por ruas e praças, desocupados, sem escola, sem vontade de aprender nem de 
trabalhar; meninos que saiam da cadeia e haveriam de perverter-se ainda mais caso ninguém se 
interessasse por eles; rapazes que vinham do interior (explodia a era industrial) atraídos pela grande 
oferta de mão-de-obra. Perdidos na capital, achavam-se expostos a muitos perigos. Para Dom Bosco, 
o oratório festivo era a “paróquia” dos meninos abandonados (FERREIRA, 2000). 
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O trabalho no campo da educação, definitivamente a partir de 1841 esteve 

associado ao seu ministério sacerdotal tendo a religiosidade como uma das suas 

bases pedagógicas.   

O Sistema Educativo Salesiano surgiu a priori como uma práxis de maneira 

não sistêmica. Está embasado inicialmente nos ensinamentos de Margarida 

Occhiena, mãe de Dom Bosco, de alguns professores e diretores espirituais, além de 

suas experiências na juventude como trabalhador-aprendiz e na sua liderança entre 

seus coetâneos. Na mente de João Bosco aos poucos vão se delineando os princípios 

do Sistema Preventivo que se coloca em oposição ao sistema repressivo, como 

exposto por Dom Bosco (1997, p. 248-249): 

Existem dois sistemas utilizados em todos os momentos na educação dos 
jovens: Preventivo e Repressivo. O sistema repressivo consiste em dar a 
conhecer a lei aos súditos, fiscalizar para conhecer os transgressores e 
infligir, se necessário, a punição merecida. Neste sistema, as palavras e a 
aparência do Superior devem ser severas e bastante ameaçadoras, e ele 
próprio deve evitar qualquer familiaridade com os funcionários. Para 
aumentar o valor de sua autoridade, o Diretor raramente terá que estar entre 
seus súditos, principalmente quando se trata de punir ou ameaçar. Este 
sistema é fácil, menos cansativo e é especialmente útil na milícia e em geral 
entre as pessoas adultas e sensatas, que devem saber e lembrar o que está 
de acordo com as leis e prescrições. O sistema preventivo é diferente e eu 
diria o contrário. Consiste em dar a conhecer as prescrições e regulamentos 
de um Instituto e depois fiscalizar de forma que os alunos tenham sempre o 
olhar atento do Diretor ou dos assistentes acima deles, que como pais 
amorosos falam, sirvam de guia em qualquer eventualidade, dar conselhos e 
amorosamente corretos, que é o que dizer: impedir os alunos de cometer 
faltas. Este sistema é baseado inteiramente na razão, religião e bondade; 
portanto, exclui qualquer punição violenta e tenta afastar as mesmas 
punições leves. 

Durante sua formação como jovem, João Bosco viveu as duas experiências 

educativas: a preventiva e a repressiva. A preventiva foi vivenciada com os 

ensinamentos de sua mãe e de outros educadores sacerdotes que passaram em sua 

vida; a repressiva a viveu em momentos de sua vida familiar com seu irmão Antonio, 

como adolescente aprendiz em Turim e no seminário com seus superiores. 

O sistema preventivo tem como princípios os valores humanos, religiosos e 

afetivos. Neste sentido, é um mecanismo de acolhimento, preparação e cuidado para 

com o jovem e que também tem por base uma pedagogia corretiva, diante de uma má 

conduta que prejudicam o convívio social. Já o sistema repressivo era o da regra pela 

regra e na não observância, sofrerem penas, ameaças e castigos.  
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Na península italiana, em meados do século XIX, a industrialização ganhava 

cada vez mais força e com intenso fluxo migratório de pessoas, que vinham do campo 

em busca de melhores condições de vida nas cidades.  

Os jovens faziam parte dessa migração, sendo a grande maioria analfabeta e 

muitos órfãos de pai e mãe, sem nenhuma formação escolar e profissional, 

restringindo suas atividades a serviços auxiliares, pesados e até explorados, sem 

perspectiva de ascensão social e profissional. Trabalhavam durante a semana e nos 

finais de semana e feriados vagavam ociosos criando eventualmente problemas por 

atitudes antissociais ou mesmo atos de delinquência. 

Em seus estudos sobre pedagogia salesiana, relata Braido (2004, p. 14): 

Ambos se fundam sobre razões plausíveis e podem se orgulhar de 
metodologias produtivas e êxitos positivos. Um se preocupa mais com o 
menino e com os “limites” de sua idade, portanto, com uma “assistência” 
assídua e amorosa do educador, que “paternal” ou “maternalmente” está 
presente, aconselha, guia, ampara. Daí nascem regimes educativos de 
orientação “familiar”. O outro se preocupa mais diretamente com a meta a ser 
atingida, e por isso olha o jovem como um futuro adulto e como tal deve ser 
tratado desde os primeiros anos. Nascem então regimes educativos mais 
austeros e exigentes, escolas rigidamente disciplinadas por leis, relações e 
medidas fortemente responsabilizantes, colégios de estilo militar ou 
semelhantes. 

Dom Bosco tinha um temperamento forte que procurou controlar com esforço 

contínuo. Em seu amadurecimento e percepção da realidade juvenil, muito contribuiu 

o tempo em que passou no Colégio Eclesiástico sob a direção do Padre Cafasso. No 

colégio eclesiástico teve contato com os escritos de vários mestres e doutores da 

Igreja, que o ajudaram a delinear sua personalidade e método educativo: Gregório 

XVI (1765-1846); Afonso de Ligório (1696-1787); Felipe Neri (1515-1595); Francisco 

de Sales (1567-1622), Carlos Borromeu (1538-1584) e outros.  

Em especial Margarida sua mãe e Pe. Cafasso, são importantes referências 

na formação e elaboração da sua pedagogia. Em 

documentos de processo de beatificação e canonização do padre Cafasso38 
descrevem-no como cofundador, pai e primeiro colaborador do Oratório de 
São Francisco de Sales e afirmam que, sem padre Cafasso, a obra de Dom 
Bosco, não teria chegado a existir (LENTI, 2012, p. 371). 

No colégio eclesiástico, Dom Bosco participou das aulas de teologia moral e 

outras matérias e atividades concernentes ao estado eclesiástico que não eram 

                                                           
38 Vale ressaltar outra virtude do Padre Cafasso que era conhecido como “o capelão dos enforcados”. 
Mais tarde a cidade de Turim, erigiu-lhe um monumento num cruzamento de Valdocco (Rondó, lugar 
da execução), em reconhecimento à sua abnegada assistência aos condenados à morte (LENTI, 2012). 
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acadêmicas, mas que buscavam formar sacerdotes para atuarem concretamente e 

bem-sucedido em meio ao povo.  Foram, porém, as visitas aos presídios juvenis com 

o padre Cafasso que favoreceram a descoberta de jovens em situação de risco e 

vulnerabilidade e a vontade de ajudá-los de alguma maneira. Neste período de 

atualização e formação Dom Bosco começou a acolher alguns jovens nos domingos 

para pequenas atividades, na tentativa de tirá-los da rua e dos perigos que eles 

corriam. 

Quem eram estes jovens pobres e abandonados que chamaram a atenção de 

Dom Bosco? O que faziam? De onde vinham? Onde moravam?  

Lenti (2012, p. 385) relata os escritos de Dom Bosco:  

De modo geral, o oratório compunha-se de canteiros, pedreiros, estucadores, 
calceteiros, rebocadores e de outros que vinham de povoados distantes [...], 
saboianos, suíços, do Vale de Aosta, de Biella, de Novara, da Lombardia. 
Lemoyne acrescenta: A região que se expandia até Porta Palácio formigava 
de vendedores ambulantes, engraxates, limpadores de chaminés, condutores 
de mulas, carregadores; todos eles meninos pobres que conduziam como 
podiam o seu triste negócio [...]. A maioria deles pertencia a uma das 
chamadas Cocche di Borgo Vanchilia, ou seja, daqueles bandos de jovens 
compromissados entre si com pacto de defesa mútua, chefiados pelos mais 
velhos e mais audaciosos. 

Eram filhos de gente pobre, jovens locais e de regiões vizinhas que vinham 

para a capital do reino em busca de uma vida melhor, tentando sobreviver com 

qualquer meio que lhes fosse oferecido. Todos tinham uma mesma situação: 

vulnerabilidade, delinquência e pobreza.  

Era inevitável e comum que muitos desses jovens se envolvessem em 

problemas penais e terminassem na prisão. Na cidade de Turim havia quatro prisões 

na década de 1840. Duas destinadas a homens e duas para mulheres.  

As estatísticas de 1831 – 1846 mostram que o roubo era, de longe, o delito 

mais comum, chegando a 30% de todos os delitos investigados e levados ao juiz pela 

polícia. O delito seguinte mais comum era a violência contra as pessoas (10%) e mais 

da metade deles tinha origem em ameaças e perseguições provocadas por brigas. 

Outros, com faltas não criminosas como algazarras, ociosidade ou mendicância que 

somavam 50% dos casos relativos a La Generala39. Nos dois primeiros anos de 

funcionamento dessa instituição (1845-1847), das 295 transgressões, apenas 26,1% 

chegaram a julgamento como delitos; destes, 76% eram de transgressões contra a 

propriedade, não contra as pessoas. O restante era principalmente de detenções por 

                                                           
39 Uma das prisões juvenis no tempo de Dom Bosco.  
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precaução da polícia ou, em menor escala, dos pais. No conjunto a relação de 

delinquência juvenil, as estatísticas mostram que na década de 1860, Turim contava 

com mais pobres e abandonados do que com delinquentes.  

As condições destas prisões também não eram das melhores. Jovens e 

adultos condenados dividiam as mesmas celas, prisões superlotadas e sem qualquer 

higiene (LENTI, 2012). 

 A estrutura assistencialista tradicional da Igreja e a insuficiente resposta do 

governante para os problemas sociais do povo, principalmente da juventude eram 

inúteis. Uma nova geração de padres40 que viam, sentiam e se incomodavam com a 

difícil situação destas pessoas começavam a dar alguma resposta para a sociedade 

com pequenos projetos para combater a delinquência e a falta de acolhimento.  

 Dom Bosco sabia e entendia o que aqueles jovens estavam passando, pois 

ele mesmo também tinha passado pelas mesmas dificuldades: órfão de pai, sair cedo 

de casa para trabalhar e estudar, pobreza, relação tempestuosa na família e outros. 

Dom Bosco encontrara, na adolescência, padres caridosos que correspondiam a 

imagem paterna que lhe faltou.  

 Dom Bosco configurou a casa salesiana como um ambiente alegre, na 

procura de suprir a falta de um lar. A concepção de educação assumida pelos 

educadores envolve afetividade e amizade com alunos, numa atmosfera permeada 

pela razão, religião e amorevolezza,  três palavras-conceito que denominamos de tripé 

salesiano. A religião deve ser entendida como fonte de felicidade e de harmonia para 

que a escola signifique uma segunda família. 

Segundo Braido (2004, p. 279-280): 

O Sistema Preventivo de Dom Bosco tomou forma principalmente em 
comunidades juvenis de grandes dimensões: oratórios, internatos, colégios, 
escolas. É, pois, primariamente programa de uma pedagogia de ambiente. 
Não obstante isso, na práxis e na mente de Dom Bosco, ele pressupõe com 
muita clareza que qualquer instituição educativa se modela na forma de 
família, ainda que com diferentes tonalidades conforme os diversos 
ambientes. Um estudioso escreve: “O Oratório de Dom Bosco tinha de ser 
uma Casa, isto é, uma família, e não queria ser um Colégio”. 

Cabe destacar que Dom Bosco não assume uma atitude assistencialista, mas 

de promover protagonismos em relação à juventude pobre e abandonada do seu 

tempo. A sua assistência social visava à formação e à transformação do jovem para 

seu pleno desenvolvimento e autonomia. Esta concepção aproxima-se de reflexões 

                                                           
40 João Bosco, Agostinho José Bento Cottolengo, João Cocchi, José Cafasso, Guala e outros. 
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de autores contemporâneos sobre a educação do ponto de vista da complexidade, em 

suas articulações com os conceitos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, 

rede, dentre outros.  

Hoje, a reflexão sobre a educação parte do ponto de vista de sua 

complexidade envolvendo pessoas, estruturas, sistemas e os pensamentos 

filosóficos-pedagógicos. A realidade e os conceitos são incompletos e cabe ao 

educador reconhecer esta incerteza e dialogar com eles. Na atualidade, olhar o mundo 

a partir de um único ponto de vista, de uma disciplina ou ciência traz consequências 

perigosas.  

Como observamos desde o tempo de Dom Bosco, Edgar Morin após quase 

um século, comenta em seu livro A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o 

pensamento que a complexidade não é algo novo: 

Enfim, dizíamos que a complexidade não é um problema novo. O 
pensamento humano sempre enfrentou a complexidade e tentou, ou bem 
reduzi-la, ou bem traduzi-la. Os grandes pensadores sempre fizeram uma 
descoberta de complexidade. Até uma simples lei, como a da gravidade, 
permite ligar, sem reduzi-los, fenômenos diversos como a queda dos corpos, 
o fato de a Lua não cair na Terra, o movimento das marés. Toda grande 
filosofia é uma descoberta de complexidade; depois, ao formar um sistema 
em torno da complexidade que revelou, ela encerra outras complexidades 
(MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 92). 

Dom Bosco queria que o oratório fosse mais que um ambiente de sala de aula 

de um reformatório. O oratório deveria ser um espaço de socialização e de atitudes, 

possibilitando uma vivência plural e integral.  

Em seu Sistema Preventivo, no trato com os jovens pobres e abandonados, 

podemos entender que Dom Bosco colocava em prática o sentido de uma educação 

complexa. A educação é complexa porque a vida é complexa.  

Em seu oratório, os jovens vivenciavam articulações entre razão, religião e 

amorevolezza ao contrário de outros oratórios que se ocupavam exclusivamente da 

religião, o que não corresponde ao sentido de sistema, o que implica que haja mais 

de um elemento em interação.  

Segundo Sandrini (2018, p. 50), 

É importante ressaltar, porém, que não se trata de três elementos 
justapostos. É necessário saber tratar os três de forma entrelaçada. Assim a 
religião tem que ser racional e amorosa; a razão tem que ser amorosa e 
religiosa; a amabilidade tem que ser racional e religiosa. 
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A Pedagogia de Dom Bosco, mais que um tratado ou um sistema complexo 

de regras e ensinamentos, é antes de tudo, um estilo de vida, o qual era vivido 

intensamente junto aos seus primeiros discípulos para responder aos problemas da 

juventude da época. Dom Bosco não criou o sistema preventivo, nem mesmo o próprio 

oratório, contudo, seu estilo pessoal e inconfundível de educar preventivamente a 

juventude é inegável por seu diferencial e originalidade.  

O artigo de José Kuttianimattathil (2017, p. 153), um salesiano comenta sobre 

esta questão:  

Em sua breve obra intitulada “O Sistema Preventivo na Educação dos 
Jovens”, Dom Bosco afirma que “há dois sistemas que têm sido usados, 
através de todas as épocas, na educação da juventude: o preventivo e o 
repressivo”. Assim, o Sistema Preventivo não é totalmente uma criação de 
Dom Bosco. Muitos dos elementos que são considerados como integral ao 
seu sistema foram já mencionados por outros (BRAIDO, 1989). O que talvez 
seja específico de Dom Bosco é o modo genial como ele combinou vários 
elementos para dar a um sistema já existente rudimentarmente uma nova 

fisionomia41. 

Nesta perspectiva é que o sistema preventivo possui muitos recursos que 

permitem, não apenas dar respostas eficazes a aspirações e a diferentes formas da 

pobreza juvenil, mas ajuda os jovens a se tornarem ativos, protagonistas e artífices 

de uma renovação social, pois vemos que no centro do sistema preventivo salesiano 

está a pessoa como valor absoluto. 

Dom Bosco soube utilizar a pedagogia da preventividade para, sobretudo, 

poder oferecer e mostrar aos jovens um caminho novo, que os favorecesse no seu 

desenvolvimento, protegesse dos males presentes e contribuísse para o seu futuro.  

Todos os ambientes salesianos foram pensados a luz da preventividade e da 

assistência salesiana como ação presença educativa, para que todo o ambiente 

contribuísse e promovesse o desenvolvimento dos jovens na sua plenitude. 

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). 

Para entender melhor o seu projeto educativo é necessário que se explicite 

os três principais elementos que constituem sua práxis educativa: Razão, Religião e 

Amorevolezza. 

                                                           
41 Disponível em: https://revista.unisal.br/ojs/index.php/educacao/article/view/648/433. Acesso em: 04 
maio 2021.  

https://revista.unisal.br/ojs/index.php/educacao/article/view/648/433
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Braido (2004, p. 122), também reflete sobre alguns termos sempre usados por 

Dom Bosco em suas palavras, que refletem sua prática educativa: 

A sua espiritualidade pedagógica é expressa muitas vezes em termos que 
Dom Bosco não cessará de reviver: vigilância, guia, zelo ardente, afastar do 
pecado, inspirar horror da impureza, exortar e estimular a fazer o bem, para 
o tempo e para a eternidade: “dai-me almas e ficai com o resto”; caridade, 
amor, correção, doçura, paciência, prudência, razoabilidade. A primeira 
habilidade do professor, além da didática, é saber “ganhar o coração dos 
alunos”. A referência privilegiada, do ponto de vista educativo e a Santo 
Anselmo d’Aosta e a São Francisco de Sales. O primeiro “se aplicou a 
conduzir os seus religiosos com tanta doçura e caridade que conquistava 
seus corações”. 

O sistema preventivo salesiano, caracterizado nesse contexto anteriormente 

delineado, é constituído, como já enunciado anteriormente, por três elementos que lhe 

dão sustentação necessária para as ações educativas. Nesse sentido cabe a 

explicitação de cada uma dessas referências identificadas como Razão, Religião e 

Amorevolezza. 

 

2.3.1 Razão 

 

Dom Bosco era um homem prático e conhecia a realidade do povo, em 

especial a dos jovens. Sabia que um dos grandes problemas que afetava seriamente 

o desenvolvimento da sociedade era o alto índice de analfabetismo e, por isso, em 

sua casa, além da alfabetização estavam sempre presentes o ensino da religião, os 

conhecimentos das ciências humanas e das artes, na perspectiva de desenvolver os 

potenciais dos jovens incentivando seu envolvimento com o teatro, a música, a leitura, 

os esportes e diversas outras atitudes. 

Ciente também dos problemas que afetavam a religião, que enfrentava uma 

séria corrente de ideias contrárias, vindas da revolução francesa e do iluminismo, Dom 

Bosco viu na imprensa outro meio para, não só difundir a sua obra e ideias, mas 

também como meio de instrução catequética, principalmente, sob a luz da razão para 

uma consciente e verdadeira adesão à fé cristã.  

Com o termo razão entende-se o sentido vivo dos valores genuinamente 
humanos e ao mesmo tempo cristãos: o valor da pessoa, da consciência, da 
liberdade, da cultura, da vida social, dos direitos humanos. Nesta visão, o 
jovem é reconhecido como a primeira via, a primeira e fundamental via da 
Igreja, para cumprir a sua missão – Papa João Paulo II (BOSCO, 2002, p. 
19). 



  72 

 

 
 

Em tempos de vida líquida, é importante formar cidadãos mais críticos, 

conscientes e autônomos, capazes de escolher, de assumir as responsabilidades, de 

entender o meio em que vivem, de elaborarem o seu próprio projeto de vida, buscarem 

a verdade, respeitarem e acolherem no diálogo, a religião, as diferenças e a cultura 

de cada um.  

Podemos compreender a razão dentro de um ambiente cristão, juvenil e de 

educação onde a boa convivência e a fraternidade deveriam reinar, por isso o 

equilíbrio e a razoabilidade na observação dos deveres e normas para educadores e 

educandos, deveriam ser as mais simples, claras e coerentes possíveis.  

Carlo Nanni (2014, p. 27) também reflete sobre a racionalidade no século XIX:  

Mas, no contexto cultural do século XIX, iluminista e liberal, falar de “razão” 
significava também uma modalidade de vida, os valores que eram racionais, 
humanos, que qualquer um podia perceber, compreender, aceitar, apreciar, 
para fazer deles o horizonte de vida e do agir bem.  

Por isso, a importância de o educando conhecer a rotina, o quotidiano, as 

regras, ou no caso da escola, o regimento escolar, pois conhecendo o ambiente, ele 

também vai compreendendo o porquê das coisas, as razões da ação educativa e sua 

importância de participar de um ambiente coletivo que existe somente para o seu bem 

e seu desenvolvimento. 

No entanto, assim como o ambiente e o educando, o educador deve acolher 

os jovens com amor e espiritualidade equilibrada e racional, sem se deixar levar por 

ideologias e modismos. Em um ambiente seguro e com pessoas preparadas e 

experientes, na casa salesiana ou em qualquer outra, esta é uma realidade de suma 

importância para a formação e o crescimento dos jovens.  

O ambiente educativo deve desenvolver no jovem o uso da razão, de modo a 

incluir em sua formação o desenvolvimento de habilidades para uma leitura crítica da 

sua vida e do seu futuro, que implique no real conhecimento de si mesmo e na busca 

da superação de dificuldades, na perspectiva de conquistar uma vida mais digna. A 

razão deve sobrepor-se ao comodismo, à preguiça, à covardia e a outros fatores que 

possam minimizar a coragem e audácia na construção de novos conhecimentos num 

ambiente de troca de afetos. 

No processo educativo de Dom Bosco, a razão dá uma contribuição 
necessária e essencial para o amadurecimento humano. Através da razão, 
podemos aceitar o jovem em sua exterioridade, oferecendo-lhe oportunidade 
de expressar-se em todo seu dinamismo e criatividade e expansividade, 
favorecendo-lhe a participação, a expressão através da música, do teatro, 
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passeios, esportes, festas. Para isto é preciso criar um ambiente educativo 
racional que se manifesta na sua simplicidade, onde haja muita alegria, 
espontaneidade, diálogo cordial, evitando-se distâncias, normas e 
burocracia. Enfim, um ambiente familiar onde todos se sintam em casa e à 
vontade (SCARAMUSSA, 1993, p. 4). 

A razão no sistema preventivo salesiano favorece ao jovem o protagonismo 

que ele necessita para a sua vida, pensando e refletindo sobre suas ações, sempre 

orientado por um educador, que deve assumir uma postura próxima, madura, com 

espírito fraterno para conduzi-lo no caminho do bem.  

A razão é concebida como caminho que orienta o educando e o educador em 

todos os momentos, não somente na fase formativa, mas coloca-se como 

imprescindível na construção da sua personalidade e projeção de sonhos, 

fortalecendo sua capacidade de resiliência e protagonismo frente aos anseios e 

instabilidades da vida.  

Parece que a filosofia de Dom Bosco assimilou em alguma medida a 
orientação empírico-espiritualista, com forte acentuação ético-prática. Em 
seu caderno escolar aparece uma definição disso, que certamente reproduz 
o que foi ditado pelo professor: “Ciência do verdadeiro e do bom”, “buscada” 
“pela reta razão” “para a verdadeira felicidade do homem porque ensina ao 
homem a julgar retamente as coisas e delas bem servir-se e gozar segundo 
a prescrição das leis”. “Nós a dividimos em Lógica, Metafísica, Ética”; “a 
Lógica e a Ética pertencem ao Espírito; a Metafísica, a todas as coisas 
distintas da matéria; a Física, ao corpo (BRAIDO, 2008, p. 144). 

Dom Bosco, ao conhecer o jovem através do diálogo, das relações de 

amizade, na convivência no pátio, a luz da inteligência, identificava suas 

potencialidades e oportunidades para superar as dificuldades que ele encontrava para 

construir sua vida baseada em uma formação de caráter cultural, profissional e 

espiritual. 

 

2.3.2 Religião 

 

A experiência educativa de Dom Bosco, expressa o significado da religião com 

um elo que faltava para aqueles jovens pobres e abandonados nas prisões, ao 

considerar a religiosidade um requisito fundamental da educação. Essa concepção 

decorre da defesa de princípios da tradição católica do século XIX o que se expressa 

nas ações educacionais propostas.   

Desde os primórdios, a humanidade sempre buscou e continua buscando um 

sentido para a vida. No tempo de Dom Bosco não foi diferente, porém, os meios para 
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a concretização de uma vida mais digna e saudável eram mais difíceis. Nesse 

contexto o segmento jovem da humanidade foi o que ocupou um espaço especial do 

seu coração.  

Pensando em uma sociedade cada vez mais distante da religião ou das 

tradições religiosas, o sistema preventivo salesiano não faz e nem pode separar um 

elemento do outro, por estarem totalmente inter-relacionados.  

A vivência da religião na casa salesiana, apresentava-se junto com a razão e 

amorevolezza, uma proposta de valores que transparecia em todas as partes da casa, 

da cozinha ao dormitório e no pátio, pois além dos ambientes, era preciso se expressar 

também nas atitudes dos educadores e dos jovens.  

A concepção religiosa de Dom Bosco era expressa na própria vida, centrada 

na concepção de um Deus próximo e amoroso, Pai de todos. Sua experiência religiosa 

alimentava-se antes de tudo, da consciência da presença constante, paterna e amável 

de Deus. Esta concepção se fortaleceu a partir dos seus estudos no colégio 

eclesiástico que contrastou com a sua formação no seminário de Chieri, onde Deus 

era apresentado como um juiz terrível, mais na linha da condenação que na 

misericórdia.  

Buccellato (2009, p. 101-103) expõe detalhes sobre essa conduta: 

O Sistema Preventivo de Dom Bosco, como sabemos pela própria descrição 
que o santo fez em 1877, apoia-se na razão, religião e bondade. O primado 
da religião emerge de um trecho do famoso Tratadinho sobre o Sistema 
Preventivo: “A confissão frequente, a comunhão frequente e a missa 
quotidiana são as colunas que devem sustentar o edifício educativo [...] 
Nunca se obriguem os jovens a frequentar os santos sacramentos: basta 
encorajá-los e dar-lhes comodidade de se aproveitarem deles. Nos exercícios 
espirituais, tríduos, novenas, pregações, catecismos, ponha-se em relevo a 
beleza, a sublimidade, a santidade da religião, que oferecem meios tão fáceis, 
tão úteis à sociedade civil, à paz do coração, à salvação da alma, como são 
precisamente os santos sacramentos. Dessa maneira, estimulam-se os 
meninos a querer, espontaneamente, essas práticas de piedade. Haverão de 
cumpri-las de boa vontade, com prazer e fruto”. 
Padre Álbera, segundo sucessor de Dom Bosco, numa circular aos 
salesianos de 15 de maio de 1911 intitulada Sobre o espírito de piedade, 
escreve: “Todo o sistema educativo ensinado por Dom Bosco apoia-se sobre 
a piedade. Onde a piedade não fosse devidamente praticada, acabaria 
faltando todo o ornamento, todo prestígio aos nossos institutos, que se 
tornariam muito inferiores aos próprios institutos leigos. Ora, não poderemos 
inculcar em nossos alunos a piedade, se nós mesmos não formos providos 
dela em abundância... o salesiano se não for solidamente piedoso, jamais 
será apto para a missão de educador”. 

Ao fundar aos poucos a Congregação Salesiana, Dom Bosco tinha 

consciência de que estava entregando e começando na Igreja, um novo caminho, uma 
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nova espiritualidade, um vasto serviço e movimento de pessoas ocupadas com a 

educação e evangelização da juventude, sobretudo a mais pobre. 

Dom Bosco assumiu em seu trabalho o desafio de superar a dicotomia entre 

fé e vida. Esses dois momentos, embora diferentes, são únicos, e fazem parte da 

história da salvação cristã. Dom Bosco defende assim a compatibilidade entre oração 

e ação. 

O educador, segundo o coração de Dom Bosco, está consciente de que a 
educação do Sistema Preventivo fundamenta-se numa visão cristã da pessoa 
e da vida; ele está convencido de que a riqueza mais profunda e significativa 
da pessoa é a sua abertura a Deus e a sua vocação de filho de Deus. Por 
isso, ele procura despertar ou aprofundar nos jovens a abertura ao sentido 
religioso da vida, desenvolver a capacidade de descobrir na realidade 
cotidiana os sinais da presença e ação de Deus, comunicar a convicção da 
profunda coerência entre fé e os valores humanos de solidariedade, 
liberdade, verdade, justiça, paz. Ele crê que o Evangelho assume as suas 
autenticas expressões, regenera os aspectos humanamente frágeis e 
enriquece-os abrindo ao horizonte de Deus (FISTAROL, 2009, p. 27). 

Nesta ótica, o sistema educativo salesiano conduz o jovem a uma significativa 

mudança de comportamentos e atitudes, considerando que a razão e religião se 

complementam associado ainda à amorevolezza. 

 

2.3.3 Amorevolezza 

 

Dom Bosco sabe que só com o amor é que se ganha o coração dos jovens. 

Na mensagem do sonho dos nove anos onde a senhora diz que: “Não é com 

pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. 

Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da 

virtude” (BOSCO, 2005, p. 29). 

Refletir sobre o conceito de Amorevolezza permite compreender a amplitude 

do seu significado e complexidade da sua intensidade:  

No vocabulário italiano familiar a Dom Bosco, a palavra amorevolezza não se 
identifica com amor, nem indica a virtude teologal da caridade, pertencente 
ao mundo da revelação cristã. O termo indica mais um conjunto de pequenas 
virtudes relacionais, atitudes ou comportamentos entre pessoas, que se 
revelam em palavras, gestos, ajudas, dons, sentimentos de amor, de graça e 
de cordial disponibilidade. É afeto, benevolência, benignidade, solicitude de 
pais e mães, também espirituais, para com os filhos; de homens e mulheres 
reciprocamente: cônjuges, noivos, namorados, amantes, amigos; de 
protetores para protegidos, benfeitores para com os beneficiados, com 
amorevolezzas; e semelhantes. 

Amorevolezza é “amor demonstrado”, por isso amor afetivo e efetivo, 
confirmado pelos fatos, perceptível e “percebido”. Na carta aos salesianos de 
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Valdocco, em 10 de maio de 1884, o padre Lemoyne interpretava felizmente 
as ideias de Dom Bosco. O amor é o fundamento, “mas isso não basta”. Falta 
alguma coisa educativamente decisiva: “que os jovens não só sejam amados, 
mas que eles mesmos saibam que são amados”. Não é ainda suficiente. Esse 
conhecimento será finalmente persuasivo, se se sentirem “amados naquelas 
coisas que lhes agradam, participando das suas inclinações”: estarão, então, 
disponíveis a partilhar com amor aquilo que o educador propõe, a disciplina, 
o estudo, em uma palavra, “os deveres” (BRAIDO, 2004, p. 310-311). 

Em Dom Bosco, a palavra amorevolezza assume muitos outros significados, 

praticamente, uma complexa combinação de símbolos, palavras, gestos, 

comportamentos. Tudo procura manifestar os valores da simpatia, paciência, 

compreensão, compaixão, amabilidade, ou seja, a linguagem do coração.  

Na perspectiva do pensamento de Dom Bosco ressaltam-se explicitações 

complementares como: 

Para Dom Bosco, a afetividade do jovem é a fonte de energia que se usará 
no trabalho de educação. A educação é coisa do coração, e ganhar o coração 
do jovem é condição essencial para que se consiga trabalhar na formação 
dele [...]. Amar significa mostrar claramente apreço pelos outros. Com a 
presença e com um juízo positivo, encorajar os jovens na realização de si 
mesmos. Demonstrar que são importantes, queridos e capazes. Os alunos 
de Dom Bosco sentiam-se aceitos, estimados, preferido e até, sempre no 
clima de respeito e amor filial existente no Oratório. Tal amor tornava o 
educador presente no coração do educando, até mesmo nos momentos em 
que a presença física não era possível (FERREIRA, 2008, p. 12). 

A amorevolezza deve ser uma prática do educador, pois é ele que orquestrará 

a relação com e entre os jovens. Deve ser modelo, não só de maturidade e 

espiritualidade, mas principalmente aquele que, pela presença educativa, motiva e 

envolve o aluno. 

Considerando a dimensão antropológica da base conceitual podemos 

identificar a concepção de educação integral, voltada para o desenvolvimento do 

jovem. A educação salesiana se constrói alicerçada na relação de respeito e empatia 

para com os jovens, estando totalmente de acordo com o que diz o ECA nos artigos 

primeiro42 e terceiro43.  

                                                           
42 De acordo com o art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8069, de 13 de julho de 
1990). Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente (BRASIL, 1990). 
43 De acordo com o art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8069, de 13 de julho de 
1990) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990). 
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A amorevolezza guiada pela razão e religião, desperta no educador e no 

jovem a sensibilidade pelo outro, o respeito pela dignidade humana, autorrealização, 

a liberdade, a valorização da família e o espírito sócio comunitário. 

Nessa relação afetiva entre educador e educando que se concretiza o 

desenvolvimento das potencialidades do jovem, criado sob a luz de uma relação 

baseada na confiança, quebrando todos os mecanismos de discriminação social e de 

desprezo pelo ser humano e suas diferenças. 

Num mundo marcado pela tendência dos jovens a viverem apenas entre eles 

e pela dificuldade de relação entre as gerações, na Encíclica Papal Tutti Fratelli, o 

Papa Francisco nos exorta a nos abrirmos progressivamente ao amor a Deus e ao 

próximo:  

Sendo assim o amor implica algo mais do que uma série de ações benéficas. 
As ações derivam duma união que propende cada vez mais para o outro, 
considerando-o precioso, digno, aprazível e bom, independentemente das 
aparências físicas ou morais. O amor ao outro por ser quem é, impele-nos a 
procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando esta forma de nos 
relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não 
exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 
35). 

Dom Bosco gostava de repetir aos educadores: “Que os jovens não somente 

sejam amados, mas que eles próprios saibam que são amados” (CONSTITUIÇÕES 

SALESIANAS, 2015, p. 282). Sentir-se amado é uma é uma questão antropológica, 

não pode ser ignorada, ela está nas origens das nossas necessidades pessoais e os 

benefícios de sentir-se amado são muitos como, por exemplo: aumenta o sentido de 

felicidade, de segurança, de autoestima, diminui o estresse e outros.  
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CAPÍTULO III 

O “BOM DIA” SALESIANO 

 

Educar a mente sem educar o coração não é educação. 
 

Aristóteles (séc. IV a.C.)44 

 

3.1 A gênesis do “Bom Dia” Salesiano 

O “Bom dia” é uma prática pedagógica salesiana consolidada há mais de um 

século e meio e se constitui em um recurso educativo que muito auxilia na formação 

humana dos alunos. Consiste  de uma mensagem de, na média cinco minutos, sempre 

trazendo uma lição para a vida a partir do dia a dia e do cotidiano do educando. Pode 

ter um conteúdo moral, religioso, social, educacional e assim por diante. 

É adaptada às realidades e ao tempo do educando. Esta prática pedagógica 

é utilizada nas casas salesianas, geralmente antes do início das atividades com o 

desejo de orientar a vida dos jovens com uma mensagem. O termo Bom Dia, 

dependendo do horário da atividade, transmuda-se em Boa Tarde ou Boa noite. Pode 

ser feito por um salesiano, um professor, um convidado e até mesmo por um aluno, 

desde que combinado com a coordenação pedagógica e a pastoral45 do colégio. 

No “Bom dia”, como já sinalizamos anteriormente, pode-se tratar de variados 

assuntos: política, família, afetividade, projeto de vida, espiritualidade e outros temas 

que são de interesses dos educadores e jovens. Este momento de reflexão e acolhida 

não deve passar mais que cinco minutos.  

                                                           
44 Frase retirada do site: https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/conteudos/estudantes-merecem-uma-
educacao-plena-para-a-vida.html. Acesso no dia: 08 de outubro 2021.   
45 A missão salesiana, que dá à nossa existência o seu tom concreto, especifica a missão que temos 
na Igreja e determina o lugar que ocupamos entre as famílias religiosas (Cf. Const. 3) exprime-se, no 
concreto da sua ação histórica, no conjunto de projetos, obras, ambientes educativos, lugares de 
formação e atividade de evangelização, com o nome genérico de Pastoral Juvenil Salesiana. A Pastoral 
Juvenil Salesiana não esgota a riqueza da Congregação. A missão, é de fato, uma realidade teologal, 
estritamente relacionada com a mesma vocação da Congregação e de cada irmão individualmente. 
Ela, contudo, não pode deixar de se exprimir em ações concretas. A pastoral juvenil é a expressão 
primeira e típica da missão (DICASTÉRIO PARA A PASTORAL JUVENIL SALESIANA, 2014). 

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/conteudos/estudantes-merecem-uma-educacao-plena-para-a-vida.html
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/conteudos/estudantes-merecem-uma-educacao-plena-para-a-vida.html
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A história do “bom dia46” na casa salesiana é rica de significado, pois além de 

ser parte da tradição salesiana, é mais um recurso pedagógico do sistema educativo 

deixado por Dom Bosco e que pode ser utilizado por outros espaços de educação 

formal. 

Margarida, a mãe de Dom Bosco, sua primeira colaboradora no oratório, é 

reconhecida como a protagonista desta prática que muito auxilia na convivência em 

família, na educação e no estímulo ao bem, além de que possibilita pensar na 

realidade de cada dia e nas atitudes que assumimos perante aqueles com os quais 

convivemos. 

Segue o relato do primeiro “Boa Noite” contido no livro Memórias do Oratório 

de São Francisco de Sales, escrito por Dom Bosco: 

Enquanto se organizavam os meios para dar instrução religiosa e cultura 
geral, surgiu outra necessidade imperiosa que era urgente enfrentar. Muitos 
rapazes de Turim e de fora mostravam-se cheios de boa vontade de se 
dedicarem a uma vida honesta e laboriosa; todavia, convidados a fazê-lo, 
costumavam responder que não tinham pão, nem roupa, nem casa onde 
morar por pouco tempo que fosse. Para alojar pelo menos alguns que à noite 
não sabiam onde dormir, havia-se adaptado um paiol, onde se podia passar 
a noite sobre feixes de palha. Mas repetidas vezes aconteceu que uns 
levavam embora os lençóis, outros as cobertas; houve até quem roubasse a 
própria palha e a vendesse.  
Aconteceu então que numa chuvosa tarde de maio apresentou-se, ao 
anoitecer, um rapaz de seus 15 anos, inteiramente ensopado de água. Pedia 
pão e hospitalidade. Mamãe recebeu-o na cozinha, achegou-o ao fogo, e 
enquanto se aquecia e enxugava a roupa, deu-lhe sopa e pão para que 
restaurasse as forças. Entrementes eu perguntei-lhe se havia ido à escola, 
se tinha pais, e que trabalho fazia. Respondeu: 
– Sou um pobre órfão, vindo do vale de Sesia em busca de trabalho. Tinha 
comigo 3 francos, mas gastei antes de poder ganhar outros, e agora não 
tenho mais nada nem ninguém. 
– Já fizeste a Primeira Comunhão? 
– Ainda não.  
– Recebeste a Crisma?  
– Não.  
– Já te confessaste? 
– Uma vez ou outra. 
– E agora, aonde queres ir? 
– Não sei. Peço, por caridade, que me deixem passar a noite em algum canto 
desta casa. 
Dito isto, pôs-se a chorar. Mamãe chorava com ele. Eu estava comovido.  
– Se soubesse que não és um ladrão, eu te ajudaria; mas outros levaram 
embora parte das cobertas, e tu levarás o resto.  
– Não senhor. Esteja tranquilo; sou pobre mas nunca roubei nada.  
– Se quiseres – continuou minha mãe –, vou acomodá-lo por esta noite, e 
amanhã Deus proverá.  
– Onde?  
– Aqui na cozinha.  

                                                           
46 Embora tenha acontecido na casa salesiana pela primeira vez à noite, esta prática pedagógica foi 
estendida para todos os turnos das nossas casas e ficou mais conhecido como “bom dia”. 
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– Vai levar até as panelas.  
– Darei um jeito para que isso não aconteça.  
– Faça como achar melhor.  
Ajudada pelo orfãozinho, a boa mulher saiu, juntou alguns pedaços de tijolos 
e amontoou-os na cozinha formando quatro pilhas; apoiou nelas algumas 
achas de lenha para sobre elas estender uma enxerga, preparando dessa 
maneira a primeira cama do Oratório. Minha boa mãe fez-lhe depois um 
sermãozinho sobre a necessidade do trabalho, sobre a honradez e a 

religião47. Por fim convidou-o a rezar as orações.  

– Não sei – respondeu.  
– Rezarás conosco – e assim se fez.  
Para que tudo ficasse bem seguro, a cozinha foi fechada à chave e só a 
abrimos na manhã seguinte.  
Foi esse o primeiro jovem do nosso internato. A ele juntou-se logo outro e 
depois outros mais. Mas por falta de lugar, tivemos de limitar-nos naquele ano 
a apenas dois. Corria o ano 1847 (BOSCO, 2005, p. 195-197). 

A presença de Margarida Occhiena no oratório era de suma importância. 

Muito mais do que uma presença feminina, era para os meninos mãe e educadora, 

favorecendo um clima de família para aqueles jovens que não tinham junto de si pai, 

mãe e irmãos, seja pela distância, seja pela orfandade.  

O próprio Dom Bosco em seus escritos, orienta os diretores salesianos sobre 

esta prática: 

Todas as noites, após as orações de costume e antes que os alunos se 
recolham, o diretor, ou quem por ele, dirija em público algumas afetuosas 
palavras, dando algum aviso ou conselho sobre o que convém fazer ou evitar. 
Tire-se a lição moral de acontecimentos do dia, sucedidos em casa ou fora; 
mas a sua alocução não deve passar de dois ou três minutos. Essa é a chave 
da moralidade, do bom andamento e do bom êxito da educação (BOSCO, 
2004, p. 11). 

Vemos também em outras famílias religiosas como Lassalistas48, Maristas49 

entre outras, a vivência desse momento, similar à prática pedagógica do “Bom Dia”, 

porém com nome diferente de Acolhida.  

Essa prática educativa nasceu, intuitivamente, do amor educativo que 

Margarida Occhiena e Dom Bosco tinham por esses jovens abandonados. Braido 

(2004, p. 311-312) reflete sobre este tema: 

Ao redor do tema da amorevolezza entrelaçam-se as “variações” do escritório 
sobre o sistema preventivo. Fala-se de diretores e assistentes “que como pais 
amorosos falem, sirvam de guia em qualquer oportunidade, deem conselhos 
e amoravelmente corrijam”. “O sistema preventivo torna amigo o aluno”, 
“afeiçoa de tal modo o aluno, que o educador poderá de ora em diante falar 

                                                           
47 Esta parte em negrito é a gênesis do Bom Dia Salesiano. 
48 João Batista de la Salle foi o fundador da família religiosa Lassalista em 1679 na cidade de Reims 
na França.  
49 Marcelino José Bento Champagnat nasceu na cidade francesa de Marlhes em 20 de maio de 1789. 
Sacerdote e fundador do Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria e das Escolas Irmãos Maristas em 
1817 para cuidar da educação e evangelização dos jovens pobres. 
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com a linguagem do coração, tanto durante o tempo da educação quanto 
depois dele. O educador, uma vez conquistado o coração de seu aluno, 
poderá exercer sobre ele uma grande influência”. Por isso, “toda noite, depois 
das orações ordinárias, e antes que os alunos vão dormir, o diretor, ou quem 
por ele, dirija algumas palavras afetuosas em público”. Os êxitos 
corresponderão às premissas: “O aluno será sempre amigo do educador, e 
lembrará com prazer a orientação recebida, considerando seus mestres e 
superiores como pais e irmãos”. 

Dessa forma, a prática educativa de Dom Bosco crescia e ganhava solidez 

pela incidência de suas orientações, tanto para os jovens, quanto aos educadores. A 

inter-relação de ambos, educadores e educandos, era essencial para a construção de 

um ambiente rico de receptividade, de alegria pelo crescimento de todos, animado 

pelo amor e pela vida fraterna que se vivia no oratório. 

Essa e outras pequenas práticas que não trataremos nesta pesquisa, 

visavam, em síntese, garantir a concretização do sistema preventivo salesiano. Tais 

práticas são reguladas sempre pelos valores morais, religiosos, sociais e intelectuais, 

nunca movidas pela paixão, modismo ou pelo momento. 

 

3.2 O “Bom Dia” Salesiano como prática pedagógica 

 

A prática pedagógica do “Bom Dia” é caracterizada como processo educativo 

sócio comunitário para a formação do caráter com base em valores, pois é realizada 

nos mais diversos contextos educativos salesianos, a saber: oratórios, colégios, 

universidades, obras sociais, paróquias, reconhecidos como Comunidades Educativo-

Pastorais (CEP), visando sempre ao aprofundamento e à conscientização em torno 

dos valores humano-cristãos.  

Os colégios Salesianos utilizam esta prática na forma presencial do educador 

com os alunos ou em sistema de som integrado nas salas de aulas e pátio. Neste 

último caso, os alunos não veem a pessoa do educador, mas o conhecem pela sua 

apresentação, pela voz ou então identificam pela escala definida para o ano letivo. 

Esta última talvez não tenha tanto um ganho afetivo, mas no pátio e durante os 

intervalos se retoma novamente a presença educativa com o educando.  

No fazer pedagógico, muito já se ouviu falar sobre o termo “projeto”, sempre 

acompanhado de outros termos: projeto de leitura; projeto ambiental; projeto de 

trabalho; Projeto Político Pedagógico (PPP) e outros. 

Todo projeto tem sua importância estratégica e metodológica, tendo um objeto 

e um objetivo considerados valiosos para a agência educativa e serão levados em 
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consideração nas condições e circunstâncias peculiares em que serão ensinados e 

cultivados. 

Libâneo (1998, p. 96) define que “a Pedagogia é a teoria e a prática da 

educação e, portanto, seu objeto é a educabilidade do ser humano, ou melhor, o ser 

humano a ser educado”. Esta afirmação implica que a pedagogia envolve tudo o que 

está relacionado ao processo de ensino-aprendizagem, desde a parte conceitual 

teórica até as metodologias aplicadas para que de fato o saber aconteça. 

O termo, “projeto” vem do latim projectu, que significa “lançado para adiante” 

(FERREIRA, 1986, p. 1400) e que propicia o entendimento da capacidade de 

aprendizado a partir de uma previsão ou projeção do que será realizado, usando 

meios adequados para alcançar determinada finalidade.  

Diante de tais conceitos, é possível fazer uma relação da junção de ambos os 

termos – Pedagogia e Projeto –, podendo significar um fazer consciente e planejado, 

que dê condições para o processo de ensino/aprendizagem das crianças e 

adolescentes, ampliando seu saber através de diferenciadas técnicas utilizadas.  

O ato de projetar algo nos desinstala e desacomoda fazendo-nos avançar 

para a frente. A pesquisa nos projeta para este intento, pois como educadores sempre 

estamos em desenvolvimento na lida e no contato direto e indireto com o aluno. Para 

Freire (1996 p. 29):  

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontraram um no corpo do outro. Enquanto ensino continua buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. 

A escola necessita em seu cotidiano de projetos pedagógicos que são uma 

forma de contribuir com a qualidade de ensino no processo de ensino-aprendizagem.  

Os projetos pedagógicos oportunizam e favorecem aos estudantes, da 

educação básica à universidade, de forma inovadora, diversos aspectos do meio em 

que estão inseridos salientando que as diversas áreas dialogam entre si. Este estudo 

é projetado considerando a reflexão provocadora à realização de trabalhos 

investigativos. 

O ser humano, valendo-se de suas capacidades, procura conhecer o mundo 
que o rodeia. Ao longo dos séculos, vem desenvolvendo sistemas mais ou 
menos elaborados que lhe permitem conhecer a natureza das coisas e o 
comportamento das pessoas (GIL, 2008, p. 01). 
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Qual a importância de trabalhar com projetos na escola? Todo projeto tem 

uma intencionalidade e objetivos. Trabalhar com metodologias auxiliam os alunos a 

avançarem no conhecimento, elaboração de pesquisas, novos questionamentos e 

novas respostas, ampliação da visão e do entendimento. 

Trabalhando com projetos, pretende-se estimular os alunos a refletirem temas 

importantes da sua vida e ambientes de convivência, sobre a atualidade na e fora da 

escola e, assim, desenvolverem a criticidade sobre a realidade.  

O projeto pedagógico tira o aluno da passividade, pois permite relacionar a 

teoria à prática. Com os projetos pedagógicos, o educador tem a oportunidade de 

inserir seus alunos com o problema a ser trabalhado, interagindo com o objeto de 

aprendizagem e também compartilhando com os colegas a linguagem, os saberes, as 

dúvidas e as dificuldades encontradas na execução do projeto, ou seja, uma 

experiência mais comunitária. 

Quando falamos em prática pedagógica e incluímos o “Bom Dia” no cotidiano 

escolar, este procedimento pode ser entendido como uma práxis rotineira, mas, na 

essência ela se torna uma relação sensível e humanizadora. O Bom dia é, na sua 

aparente informalidade, uma vigorosa prática pedagógica que nasce como projeto 

com objeto e objetivos claros.  

 

3.3 Pedagogia do Encontro 

 

No carisma salesiano, o pátio, a sala de aula e, até mesmo a sala da 

coordenação e direção escolar, são locais importantes, devendo ser agradáveis, 

fraternos e acolhedores.  Constrói-se um clima educacional de respeito e afeto que 

perpassa todas as atividades pedagógicas. Educar, estar em contato com os jovens, 

partilhar com os colegas e educadores seus aprendizados, conquistas e dificuldades 

são ações que devem gerar alegria no cotidiano do trabalho e estudos.  

A “Estreia”50 do Reitor-Mor de 2008, afirma que “a casa salesiana é um 

ambiente familiar, um lugar vital que possibilita e encaminha à livre partilha, à amizade, 

à aceitação recíproca, à utopia, à linguagem simbólica, os projetos” (CHAVEZ, 2007, 

                                                           
50 A Estreia é uma mensagem que o Reitor-Mor divulga a cada ano para motivar e nortear as ações e 
o trabalho pastoral de toda a Família Salesiana. Esse conteúdo é publicado em vários idiomas para 
alcançar todos aqueles ligados ao carisma salesiano, convocando educadores e jovens para um 
trabalho em comum.  
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p. 42). 

Segundo Perissé (2012, p. 13), “a Pedagogia do Encontro mergulha suas 

raízes no pensamento dialógico e na teoria da criatividade de Alfonso López Quintás51, 

pensador espanhol”. Neste sentido, devemos partir da premissa de que as crianças e 

jovens são inteligentes e criativos, capazes de exercer no futuro, algum tipo de 

liderança.   

Na escola, exceto o professor que tem encontros efetivos e formais com os 

alunos, os outros educadores têm menos contato. Não existe um momento único e 

perfeito para se encontrar com eles, mas, no cotidiano são muitas as oportunidades 

que temos para aprofundar e criar relações significativas. Concordando com Perissé 

(2012, p. 07): 

A Pedagogia do Encontro é exigente e eficaz. Mas é eficaz por ser exigente. 
Ela exige de nós um modo de pensar e agir mais adequado às realidades que 
vivemos no dia a dia das instituições de ensino, sejam públicas ou 
particulares, sejam escolas de ensino básico ou universitário, sejam cursos 
técnicos ou de divulgação informal do saber. 

O relacionamento humano é dinâmico. O aprendizado e a amizade nascem 

do encontro autêntico entre pessoas. Por isso, precisamos, a cada encontro, formal 

ou informal, realiza-lo de forma autêntica, permeado de valores, para que o ambiente 

educacional seja significativo para o educador e educando. 

Ao longo da nossa vida, na relação professor-aluno, vamos encontrando 

sentido na ação de educar para além do simples dar aulas e passar conteúdos, 

sabendo que contribuímos com o educando e com a sociedade na qual ele vive.  

Atualmente não encontramos um cenário favorável em nossas escolas: 

professores que não são respeitados, alunos desinteressados, falta de apoio da 

família, uma escola pouco criativa e acolhedora o que acaba levando o discente e o 

docente a ficarem insatisfeitos no ambiente educativo.  

A escola com todo o seu corpo docente e técnico precisa estar 

constantemente em atualização, buscando fortalecer as motivações de professores e 

alunos para que o progresso educativo tenha êxito.  

                                                           
51 O filósofo Alfonso Lopez Quintás nasceu em Santiago de Franza (La Coruña) em 21 de abril de 1928. 
Estudou filosofia e teologia nos anos 1940. Entre 1957 e 1960 viveu em Munique e lá ampliou seus 
estudos de filosofia com professores como Alois Dempf, Romano Guardini e Ernesto Grassi (PERISSÉ, 
2012). 
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A interação entre docentes e discentes é fundamental para que a ação 

educativa aconteça. Como afirmava Dom Bosco a educação é obras do coração. Fala-

nos Freire (1981, p. 107): 

É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera 
criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, 
da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do 
diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé no outro, se fazem 
críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre 
ambos. Só há comunicação. 

Quando amamos nosso trabalho e também as pessoas que fazem parte dele 

e da nossa vida, acolhemos com mais disposição o que a pessoa sugere, embora 

nosso pensamento possa ser diferente. Este sentimento dá condições para as 

pessoas superarem os conflitos porque o amor não acontece numa relação de 

dominação, mas de trocas recíprocas e respeito entre as pessoas. 

Neste sentido, os princípios referenciais salesianos asseguram ao aluno, uma 

formação integral em uma ótica antropológica. Os encontros promovidos pela escola 

através do diálogo e das trocas de experiências na relação educador-aluno favorecem 

o desenvolvimento das potencialidades do jovem educando.  

Para Ferreira (2008, p. 17), 

Ao diálogo unia-se a convivência. Se o educador entrava no meio dos jovens 
e falava com eles, acaba vendo o mundo deles com uma nova sensibilidade. 
Era com o diálogo e na convivência que o educador conseguia colocar-se no 
lugar social dos jovens. O educador tomava o jovem onde se encontrava e 
começava daí. Era puro bom senso e o segredo de todo o auxílio.  

Em todos os encontros, com o diálogo desinteressado e livre de 

personalismos sempre presente, vai se criando na escola uma cultura do encontro 

onde o essencial é sempre o desenvolvimento humano afetivo e intelectual.  

O “Bom Dia” salesiano, enquanto uma das práticas do Sistema Preventivo 

Salesiano mostra a importância da dialogicidade na educação, porque ao possibilitar 

a escuta e a compreensão da história de vida e dos pensamentos do outro, viabiliza 

experiências de solidariedade, de respeito às diferenças, adquirindo uma dimensão 

ética.  

A dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e 
crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo 
coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, 
se tornam radicalmente éticos (FREIRE, 2007, p. 60). 
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Escutar e dialogar com o outro, nos mostra o quanto somos diferentes e que 

continuamente estamos aprendendo e ensinando nesta vida.  

A Pedagogia do Encontro podemos relacioná-la com a amorevolezza. Quem 

percebe que é amado, torna-se capaz de sair de si e amar os outros. A Pedagogia 

Salesiana se identifica pelas atitudes da acolhida, bondade, alegria e fraternidade que 

criam um clima de família. Através de uma convivência aproximada e amiga, 

educadores e educandos experienciam a criatividade, a subjetividade, o emocional, o 

afetivo e a amizade.  

Notamos quando o ambiente educativo salesiano e qualquer outro é sadio 

para o desenvolvimento humano, quando proporciona aos sujeitos das comunidades 

educativas um clima acolhedor e rico em valores humanos, configurando-se em 

verdadeiros espaços de diálogos, construção coletiva, de aprendizagem mútua e 

colaborativa. 

Podemos afirmar que a pedagogia salesiana valoriza as pessoas em seu 

processo de personalização e socialização dando uma importância maior para a 

interação, ou seja, o aluno não recebe passivamente o conteúdo somente pela 

transmissão de saberes, mas é ele próprio que constrói e desenvolve o conhecimento 

durante o processo de ensino-aprendizagem, por meio da sua ação. O Bom Dia não 

é transmissão de conhecimento: é encontro... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

Os jovens não só devem ser amados, mas devem saber 
que são amados. 

A primeira felicidade de um menino é saber-se amado. 
 

Dom Bosco52 

 

Figura 2 - Itália. Zonta Luigi 

 

 

Fonte: Disponível 
em:https://www.sdb.org/it/Don_Bosco_Risorse/Galleria_di_Don_Bosco/Galleria_di_Arte_Regioni. 

Acesso em: 09 nov. 2021. 
 

                                                           
52 Frase retirada do site: https://quemdisse.com.br/frase/os-jovens-nao-so-devem-ser-amados-mas-
devem-saber-que-sao-amados-a-primeira-felicidade-de/61153/. Acesso no dia: 16 de novembro 2021.   

https://www.sdb.org/it/Don_Bosco_Risorse/Galleria_di_Don_Bosco/Galleria_di_Arte_Regioni
https://quemdisse.com.br/frase/os-jovens-nao-so-devem-ser-amados-mas-devem-saber-que-sao-amados-a-primeira-felicidade-de/61153/
https://quemdisse.com.br/frase/os-jovens-nao-so-devem-ser-amados-mas-devem-saber-que-sao-amados-a-primeira-felicidade-de/61153/
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A pintura de Zonta Luigi que abre nossas reflexões finais, sintetiza muitas 

ideias e informações presentes ao longo desta pesquisa. Façamos um exercício de 

imaginação e de interpretação, deixando claro que cada um possui seu modo 

particular de apreciar a obra.  

Ao centro, está Dom Bosco com dois jovens, um segurando uma tábua e outro 

um livro, evidenciando duas vertentes da ação pedagógica salesiana: o trabalho e o 

estudo. 

Dom Bosco está rodeado de jovens, representando sua paternidade. Sua 

figura paterna demonstra que os auxilia nos caminhos da vida com a educação. 

As crianças das imagens periféricas trazem alguns objetos simbólicos e estão 

distribuídas em quatro blocos separados por construções que lembram casas de 

alvenaria, igrejas e fábricas. Algumas olham para Dom Bosco e outras não.  

Abaixo, à esquerda, há uma pequena reprodução do Oratório de Valdocco, 

local onde a obra salesiana teve início e se consolidou na Itália do século XIX. À 

direita, uma igreja, símbolo do catolicismo. Acima, à esquerda, encontramos o que 

parece ser chaminés de fabricas representando o processo de industrialização e da 

urbanização das cidades, e, em contrapartida, à direita, identificamos uma paisagem 

rural: uma casa na colina, próxima de um rio e de árvores.  

Essa pintura, com sua mensagem atemporal, nos ajuda a entender e 

apreender o modus operandi dos salesianos que acolhem jovens de todos os 

continentes e são educados a partir da Pedagogia salesiana.  

Não se pode encarar a educação a não ser como um mero fazer humano 

(FREIRE, 2003). Mero fazer, portanto, que ocorre no tempo e no espaço, entre os 

homens uns com os outros, sendo assim essencialmente uma Pedagogia do 

Encontro. “O que é o homem? Qual a sua posição no mundo? São perguntas que 

temos que fazer no momento mesmo em que nos preocupamos com a educação” 

(FREIRE, 1981, p. 53). 

Essas perguntas de Freire foram e são a preocupação de toda a humanidade, 

fazendo-nos pensar que o fim de toda a educação é a humanização do homem, e, 

assim toda a práxis pedagógica está ligada ao desenvolvimento do homem e da 

sociedade. 

O presente estudo teve como principal objetivo de pesquisar e fundamentar 

suas reflexões em teóricos da pedagogia salesiana e da educação, tendo em vista 
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currículo humanizador, envolvendo a vivência de valores, que estão em consonância 

com a afirmação de Freire (1979 p. 84): a “Educação não transforma o mundo. 

Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. 

Boff (2000, p.82) possibilita a reafirmação e complementação dessas análises 

ao destacar que: 

Conhecer implica pois, fazer uma experiência e a partir dela ganhar 
consciência e capacidade de conceptualização. O ato de conhecer, portanto, 
representa um caminho privilegiado para a compreensão da realidade o 
conhecimento sozinho não transforma a realidade; transforma a realidade 
somente a conversão do conhecimento em ação. 

 
Abordou-se, através da pesquisa bibliográfica e análise de documentos 

escolares, a incidência do método educativo de Dom Bosco na vida e na formação 

das juventudes. A problemática escolhida surgiu da escuta cotidiana sobre a prática 

do “Bom dia” no pátio, salas de coordenação e de professores das casas salesianas 

em que passei, bem como da sensibilidade dos educadores envolvidos em sua prática 

em muitas reuniões pedagógicas de diversos contextos educacionais. Tal escuta 

exigiu sempre uma postura de diálogo e orientação, por meio de interlocução e 

aproximações contínuas. 

Dom Bosco viveu entre os anos de 1815 e 1888 em Turim, norte da Península 

itálica, dividida em vários reinos.  Acontecimentos históricos, sociais e eclesiais 

conflitantes influenciaram sua vida e a formação, como as revoluções liberais, a 

industrialização  tardia e Resorgimento na busca pela unificação política da Península, 

criando a Nova Itália. Além disso a realidade que o cercava como a pobreza, pouca 

instrução escolar das classes populares campesinas e urbanas, a fome e o 

desemprego condicionaram sua ação educativa que, por sua iniciativa e instintos 

próprios estimularam nele o desejo de trabalhar para o bem e o desenvolvimento dos 

jovens. Cada época possui seus desafios e é sempre difícil descobrir quais as 

melhores respostas para cada tempo.  

Muitos educadores e pais se perguntam qual o melhor método de ensino e 

qual a melhor escola para educar os filhos. A Educação vai muito além dos métodos, 

não importando se ensino tradicional, conteudista, construtivista, montessoriano ou 

outros.  

Hoje com a ascensão da tecnologia e o surgimento da pandemia da Covid-

19, o cenário mudou não só para a educação, como para todos os outros setores da 

sociedade. As escolas buscaram alternativas, não só no ensino, como no 
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posicionamento que devem assumir para sobreviver no mercado. Apesar das atuais 

turbulências educacionais e sociais e de existirem várias diferenças entre os métodos, 

todos, porém, possuem sempre o mesmo objetivo: promover uma formação de 

qualidade alicerçada nos vários saberes para o desenvolvimento intelectual e humano 

do aluno.  

A práxis educativa elaborada por Dom Bosco se caracteriza pela pluralidade 

de princípios, valores humanos e religiosos, tendo por meta a formação da 

consciência do educando por meio dos estudos, esportes, música e trabalho. Dom 

Bosco estabelece uma abordagem integral do jovem nas suas potencialidades 

humanas e espirituais.  

O ponto central da Pedagogia Salesiana está no ferramental conhecido como 

Sistema Preventivo Salesiano que utiliza o trinômio Razão, Religião e Amorevolezza 

que são elementos indissociáveis não escalonados, mas articulados organicamente 

no processo pedagógico salesiano.  

A proposta educativa e transformadora de Dom Bosco alicerçou-se na 

educação preventiva, que não está restrita à instrução e ao conhecimento, mas a uma 

educação para valores humanos e sociais, bem como o exercício da cidadania e 

intervenções voltadas à transformação social. 

O papel do educador e sua relação com o educando, permeado pela 

amorevolezza, é essencial no processo educativo, pois permite criar um ambiente 

propício para o cultivo de valores éticos.  

O ambiente educativo deve ser marcado pela consciência de direitos e 

deveres, amor e respeito por si e pelos outros e amizade com educadores e com os 

próprios pares. O Educando deve ser conduzido a uma visão coletiva da vida onde 

ação e reflexão coabitam em sua vida de forma harmoniosa. 

A prática pedagógica do “Bom Dia”, dentre tantas outras utilizadas por Dom 

Bosco e pelos salesianos, visa em síntese, garantir a concretização do Sistema 

Preventivo Salesiano. Ressalte-se a importância da participação de todos os sujeitos 

envolvidos. Além do diretor, dos salesianos, da coordenação pedagógica e de toda a 

comunidade educativa, inclusive os alunos, todos devem participar da realização dos 

“Bons Dias”.  

Além do “Bom Dia”, a Pedagogia Salesiana utiliza outros meios, ações e 

recursos com a finalidade de contribuir para o enriquecimento da educação dos 
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jovens, incluindo atividades como o esporte, o teatro, a música, os passeios, as festas 

religiosas, e iniciativas das associações juvenis. 

O diálogo e a interação entre educador e educando, assim como entre 

educandos é fundamental, não só para resolver algumas questões do cotidiano 

escolar, mas também nos momentos em que são construídas amizades com 

fraternidade, quando se aprende e se ganha experiência para enfrentar a vida.  

Em uma cultura cada vez mais digital e individualista, a comunicação verbal e 

não verbal influencia a nossa vida, pois faz parte do nosso desenvolvimento humano 

seguido pelas etapas da infância até o pleno domínio da linguagem. Com o passar do 

tempo, conquistamos novos aprendizados o que se intensificam por meio de 

iniciativas diferenciadas propostas pela educação formal como a prática do “Bom Dia”. 

Com o intento de investigar esta prática pedagógica que acontece há mais de 

150 anos nas casas salesianas, a pesquisa potencializa a possibilidade de sua 

atualização contínua por meio de dados a serem coletados, incluindo como o aluno 

recebe a linguagem utilizada pelo educador e como entende os posicionamentos 

assumidos. A delimitação da investigação empírica considera que a realidade da 

prática pedagógica do “Bom Dia” acontece em todos os segmentos da escola, desde 

a Educação Infantil, que é realizada de forma mais lúdica, até o ensino médio, 

adequando-se às especificidades de cada etapa da escolaridade.  

Uma das contribuições que o sistema preventivo salesiano traz para a 

educação na época de Dom Bosco e hoje, refere-se à redefinição do papel do 

educador. Deixa de ser simplesmente mestre do ensino e da disciplina, e mostra-se 

“pai” sempre presente, amoroso e que estimula a observância de regras, não como 

simples obrigação, mas porque constituem-se num dos meios para realizar a 

educação. “Mais que uma ‘pedagogia de direitos’, a pedagogia de Dom Bosco é uma 

‘pedagogia do amor’, e, porque ama, respeita e promove os direitos dos jovens” 

(FERREIRA, 2008, p. 13), o que se reporta à proposição de um currículo humanizador. 

A educação não é obra apenas de indivíduos agindo sobre outros indivíduos. 

É sobretudo, obra da convivência fraterna no ambiente em que vivemos uma grande 

parte da nossa vida, a escola.  

As experiências vividas ao longo desta investigação foram extremamente 

significantes, considerando a possibilidade de aprofundamento do conhecimento e de 

formas de reinvenção de uma instituição inspirada por um educador, Dom Bosco, que 

acolhe seus filhos espirituais. Na área do Currículo pode-se visualizar contribuições 
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significativas na perspectiva de reconhecimento e enriquecimento de propostas e 

práticas educativas salesianas, como o “Bom Dia”, considerando suas interfaces com 

a proposição e efetivação de ações humanizadoras a serem concretizadas nos 

espaços da educação escolar, envolvendo a comunidade do seu entorno.  
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GLOSSÁRIO 

 

1.  Amorevolezza: [der. di amorevole] 1. L’essere amorevole: l’a. dei genitori 

verso i figli; affettuossa benevolenza:trata tutti con amorevolezza. 2. In senso 

concr., non com., atto affettuoso dimonstrazione di affetto, di benevolenza: mi 

ha sempre usato molte amorevolezze. Tradução: Amorevolézza s.f. [der. de 

amar]. 1 – ser amoroso: a. dos pais para com os filhos; bondade afetuosa: trata 

a todos com bondade. 2. Num sentido concreto, não com., ato afetuoso, 

demonstração de afeto, de benevolência: ele sempre usou muita gentileza 

comigo. Retirado do site:  https://www.treccani.it/vocabolario/amorevolezza/. 

Acesso no dia 04 de maio de 2021. 

 

2. Assistência Salesiana: A assistência salesiana, dentro da concepção 

educacional salesiana é a presença educativa afetiva e efetiva, essencial para 

que o educador estabeleça vínculos reais com os educandos. Exige do 

educador: maturidade, escuta, respeito, atenção e outras virtudes e posturas. 

Fazer-se presente de uma maneira que conheça profundamente os jovens para 

assim identificar suas principais inquietações, dúvidas e necessidades. Em 

contrapartida o jovem se sentia amado e correspondia a esse amor paterno, 

fraterno e desinteressado.  

 

3. Bom Dia Salesiano: São vários os recursos educativos criados por Dom Bosco 

e seus colaboradores. Um deles, o “bom dia”, surgido em Valdocco no primeiro 

oratório. Antes de iniciar alguma atividade pedagógica ou esportiva nas casas 

salesianas, inicia-se com o “Bom dia” ou “Boa tarde” ou “Boa noite”. 

Professores, alunos e colaboradores são convidados para um momento de 

reflexão de um tema previamente preparado, seguindo-se uma pequena 

oração para terminar. Podem ser convidados outras pessoas para auxiliarem 

na reflexão. Não deve passar mais que cinco minutos.  

 

4. Dom Bosco: João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco (1815  - 

1888) foi um sacerdote católico italiano, fundador da Pia Sociedade São 

Francisco de Sales e proclamado santo em 1934. Aclamado por João Paulo 

II como o "Pai e Mestre da Juventude", é o padroeiro da capital federal do 

Brasil, Brasília. Filho de Francisco Bosco e Margarida Occhiena Bosco e teve 

outros dois irmãos.  

 

5.  Estreia do Reitor-Mor: A Estreia é uma mensagem que o Superior da 

Congregação Salesiana divulga a cada ano para motivar e nortear as ações e 

o trabalho pastoral de toda a Família Salesiana. Esse conteúdo é publicado em 

vários idiomas para alcançar todos aqueles ligados ao carisma salesiano, 

convocando educadores e jovens para um trabalho em comum.  

https://www.treccani.it/vocabolario/amorevolezza/
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6. Memórias do Oratório de São Francisco de Sales: o Oratório de São 

Francisco de Sales é o berço da obra salesiana. Este livro escrito pelo próprio 

Dom Bosco a pedido de Pio IX em sua viagem a Roma em 1858 narra os 

elementos fundacionais do Oratório, da Congregação Salesiana, da Pedagogia 

Salesiana e outros aspectos importantes da vida e obra de Dom Bosco.  

 

7. Oratório: a atividade fundacional e mais significativa salesiana é o oratório. 

Seu fundador foi Felipe Neri (1515-1595) e amplamente difundido na península 

itálica.  A experiência do Oratório era a prática da recreação em clima de família 

e seguro para as crianças, adolescentes e jovens após os momentos de 

oração. Um lazer sadio, seguro, educativo em geral para os catequizandos e 

paroquianos. Dom Bosco iniciou uma nova proposta de Oratório para os jovens: 

uma experiência aberta a todos, sem fronteira religiosa, com diversidade de 

propostas educativas; aos poucos, passando por dias festivos e domingos, 

chegou ao tempo integral, cotidianamente. O oratório salesiano visa formar 

“bons cristãos e honestos cidadãos”. Tratava-se da promoção da educação 

informal e depois a formal através do esporte, da recreação, da música, do 

teatro, da dança, da boa convivência, cursos profissionalizantes, escola e 

atividades religiosas. Tudo de forma familiar e criativa! 

 

8. Padre José Cafasso: José Cafasso, nasceu em Castelnuovo d’Asti em 1811 

(quatro anos antes de Dom Bosco). Foi um sacerdote católico italiano e 

canonizado pelo Papa Pio XII em 1947. É considerado um dos santos sociais 

turinenses. Era amigo e diretor espiritual de Dom Bosco, foi ele que aconselhou 

a iniciar seus trabalhos com os jovens mais pobres de Turim.  

 

9. Pedagogia Salesiana: A resposta de Dom Bosco aos problemas do seu tempo 

em relação ao processo de industrialização e os seus desdobramentos de 

exploração dos jovens, foi um empreendimento educacional, que fundava e 

organizava a ação educativa na formação dos seus jovens para uma vida 

material e espiritual melhor por meio de uma formação integral, que é fruto de 

um longo caminho vivido e experimentado em vários momentos de sua vida. 

 

10. Reitor-Mor: O Reitor-Mor da Pia Sociedade São Francisco de Sales, é o cargo 

máximo da referida Congregação religiosa, sendo que o titular é o sucessor 

direto de São João Bosco, sendo ocupado hoje pelo salesiano Pe. Ángel 

Fernández Artime, de origem espanhola e hoje ele é o 10º sucessor de Dom 

Bosco.  

 

11. Salesiano: Congregação Salesiana ou Salesianos é uma congregação 

religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana fundada em 1859 por São João 

Bosco na cidade de Turim, Itália. O nome oficial é Pia Sociedade de São 

Francisco de Sales em homenagem a São Francisco de Sales (1567 – 1622), 

mas os religiosos são conhecidos pelo nome de Salesianos de Dom Bosco com 

a sigla SDB. 
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12. São Francisco de Sales: é um bispo católico francês que nasceu em 1567 e 

faleceu em 1622. Canonizado pelo Papa Alexandre VII em 1665 e declarado 

pelo papa como doutor da Igreja. Por conta de seus escritos e espiritualidade, 

Dom Bosco o admirava tanto que deu o nome de Congregação Salesiana à 

obra que fundou para a educação dos jovens.  

 

13. Sistema Preventivo: O sistema pedagógico de Dom Bosco nasce de sua 

práxis educativa com os jovens. “O Sistema Preventivo [...] consiste em tornar 

conhecidas as prescrições e as regras de uma instituição, e depois 

acompanhar de modo que os alunos estejam sempre sob os olhares atentos 

do diretor ou dos assistentes. Estes, como pais carinhosos, falem, sirvam de 

guia em todas as circunstâncias, deem conselhos e corrijam com bondade. 

Consiste, pois, em colocar os alunos na impossibilidade de cometerem faltas. 

O sistema apoia-se todo inteiro na razão, na religião e na bondade. Por isso, 

exclui todo o castigo violento e procura evitar até as punições leves” (NANNI, 

Carlo. O Sistema Preventivo de Dom Bosco, hoje, p. 24). 
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