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Educomunicação e Cidadania:
Empenho conjunto na construção de mundo 

mais justo e igualitário



“As palavras só têm sentido se nos 
ajudam a ver o mundo melhor. 

Aprendemos palavras para 
melhorar os olhos.”

Rubem Alves



Editorial

Caros Leitores (as)

A construção da Cultura da Comunicação é resultado do 
empenho comunitário em que se toma como princípio a in-
tencionalidade das diferentes práticas educativas e processos 
metodológicos. Nesta perspectiva, a Educomunicação permi-
te a formação cidadã de forma integral, em que o jovem passa 
a olhar não apenas as pessoas e a sociedade em sua volta, mas 
inclusive o próprio meio ambiente. 
As experiências apresentadas nesta edição nos mostram um 
pouco destas diversidades de olhares sob o foco educomu-
nicacional. Também o texto: Educomunicação em passos de 
Cidadania , de Ir. Maria Nazaré de Lima, reforça a importân-
cia da Educação para Cidadania como eixo carismático da 
Pedagogia salesiana. 
Boa leitura a todos!

Ir. Marcia Koffermann
comunicacao@salesianasbpa.com.br

Educomunicando, Abril de 2015, 
Ano 2, nº 4.
Revista produzida pela ECOS-
BRASIL- Equipe de Comunica-
ção Social do Brasil das Filhas 
de Maria Auxiliadora
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Inspetoria Laura Vicuña- BMA

ducomunic@ndoE

1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
Manaus – AM

“Comunicação e Educação Ambiental”

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
Escola Municipal Profª 
Myrthes Trigueiro

4) Nome do responsável 
pela experiência:

Professores do Ensino Fun-
damental

5) Grupo participante:
Alunos do Ensino 
Fundamental

8)	 Justificativa	
    A educação ambien-
tal pode ser entendida 
como toda ação edu-
cativa que contribui 

para a formação de ci-
dadãos conscientes da 
preservação do meio 
ambiente, e aptos a to-

marem decisões cole-
tivas sobre questões 
ambientais necessárias 
para o desen-

7) Tempo de duração da Experiência:
10 meses – sendo o período de duração de março a dezembro

10 a 16 anos

6) Faixa etária:

Experiência 

Educomunicativa 1
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volvimento de uma 
sociedade sustentá-
vel.  Dessa forma, 
sua aplicação não se 
restringe ao univer-
so escolar, mas deve 
permeá-lo para faci-
litar o entendimen-
to dessas questões 
e suas aplicações no 
dia a dia. 
   Uma das alterna-
tivas para a inclusão 
da temática ambien-
tal no meio escolar 
é “a aprendizagem 
em forma de proje-
tos”. Segundo Capra 
(2003), essa é uma 
proposta alinhada 
com o novo enten-
dimento do proces-
so de aprendizagem 
que sugere a neces-
sidade de estratégias 
de ensino mais ade-
quadas e torna evi-
dente a importância 
de um currículo in-
tegrado que valori-
ze o conhecimento 
contextual, no qual 
as várias disciplinas 
sejam vistas como 
recursos a serviço 
de um objeto cen-
tral. Esse objeto 

central também pode 
ser entendido como um 
tema transversal que 
permeia as outras dis-
ciplinas já constituídas 
e consegue trazer para 
a realidade escolar o es-
tudo de problemas do 
dia a dia. 
  Além disso, as ativi-
dades de educação am-
biental precisam extra-
polar o âmbito escolar 
e promover o aprendi-
zado e, até, a transfor-
mação de todos. Em se 
tratando de educação 
ambiental não há limite 
cronológico, para que 
o educando estejam em 
processo de aprendiza-
do constante. Entre-
tanto, como a maioria 
dos temas transversais, 
educação ambiental é 
muito abrangente e a 
maioria dos projetos 
que se propõem a tra-
balhar o assunto procu-
ram concentrar-se em 
focos mais específicos 

dentro desta grande te-
mática. 
   Com esta clara cons-
ciência da importância 
de desenvolverem este 
tema transversal, os 
professores tiveram a 
feliz iniciativa do refe-
rido projeto a partir da 
percepção do não cuida-
do, por parte da maioria 
dos alunos, com os mó-
veis e a sala de aula, e 
alguns, até mesmo com 
a própria higiene pesso-
al. O projeto, portanto, 
teve como motivação a 
organização e limpeza 
desde a higiene pessoal, 
a conservação de suas 
residências enquanto 
fator de saúde e bem es-
tar, do ambiente escolar 
como um todo, e do en-
torno da escola. Alia-se 
à questão ambiental a 
cultura da comunica-
ção, chegando-se ao en-
foque Comunicação e 
Educação Ambiental
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9) Objetivos:

Objetivo	Espícífico:

• Contribuir com a formação da consciência das crianças e adolescentes 
sobre a necessidade e importância de limpeza, enquanto fator prepon-
derante de saúde e bem estar.

Objetivo Geral:

• Sensibilizar toda a Equipe Escolar no intuito de manter o ambiente 
escolar sempre limpo e ordenado;
• Conservar os espaços e o entorno da Escola, adequados aos padrões de 
higiene e limpeza;
• Tornar prático os modos de descarte dos materiais não necessários 
para o uso, evitando, assim, o acúmulo de lixo;
• Utilizar as práticas comunicativas para a propagação de ideias de cui-
dado com o meio ambiente.

10) Descrição da Experiência

A Escola Estadual 
Profª Myrthes Mar-
ques Trigueiro – lo-
calizada no bairro do 
Coroado – Zona Les-
te de Manaus é diri-
gida por Ir. Jucilei-
de Souza de Araújo, 
FMA, que trabalha a 
partir da Pedagogia 
Salesiana, “formar o 
bom cristão e o ho-
nesto cidadão”, uni-
da à proposta apre-
sentada pelo Estado. 
Há uma preocupação 
por parte da gestora 
em formar seus edu-
cadores na dimensão 

da Educação Salesiana, 
proposta esta, muito 
bem aceita por todos, 
inclusive, pelos profes-
sores não católicos.

Neste sentido, Ir. 
Jucileide desenvolve 
juntamente com seus 
professores e equi-
pe técnico-pedagógi-
ca, projetos relevantes, 
como o Projeto de Edu-
cação Ambiental - todo 
ele desenvolvido na óti-
ca da educomunicação.

Segundo a Gestora, 
a Lei Federal 9.795, de 
1999, que dispõe sobre 
a Educação Ambiental, 

instituiu a Política Na-
cional de Educação Am-
biental. O Órgão Ges-
tor desta política, por 
ela estabelecido (Minis-
tério do Meio Ambien-
te e Ministério da Edu-
cação) recria, em 2003, 
o Programa Nacional 
de Educação Ambiental 
(ProNEA). O ProNEA 
adota, então, como uma 
de suas linhas de ação, 
a “Comunicação para a 
Educação Ambiental” e 
a descreve como: “pro-
duzir, gerir e 
disponibi l i -
zar, de forma 
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interativa e dinâmica, 
as informações relati-
vas à Educação Am-
biental”.

A existência de 
uma Política Nacional 
de Comunicação e In-
formação Ambiental 
é demandada desde a 
I Conferência Nacio-
nal de Meio Ambien-
te, realizada em 2003, 
quando delegados 
presentes no even-
to encaminharam 
uma moção solicitan-
do, ao Ministério do 
Meio Ambiente, que 
se comprometesse a 
conduzir a tarefa.

Nesse contexto, 
a Educomunicação 
Socioambiental não 
responde a todas as 
necessidades de cons-
trução de uma políti-
ca de comunicação 
ambiental. Mas, cor-
responde à dimensão 
pedagógica dos pro-
cessos comunicativos 
associados à questão 
ambiental que, na 
perspectiva do Pro-
NEA - Programa Na-
cional de Educação 
Ambiental se quer 
presente como com-

petência em conteúdos 
de educadores e educa-
doras ambientais, bem 
como de todos os canais 
e atores da comunica-
ção social do país.

Nessa dimensão, toda 
a Comunidade Educati-
va se envolveu direta ou 
indiretamente. A escola 
levou a efeito o Projeto 
de educação Ambiental 
que objetivou construir 
e internalizar práticas 
de limpeza, ordem e 
conservação nos vários 
ambientes em que cada 
um se encontra, desde 
a própria casa, na sua 
higiene pessoal, aos es-
paços da sala de aula 
e arredores da escola. 
Essa atividade fluiu de 
forma tão natural que 
fez das 16 turmas do 
Ensino Fundamental 
desenvolverem ações 
como: conservar a lim-
peza do uniforme esco-
lar, a própria aparência, 
não deixar lixo no pá-
tio, evitar sala de aula 
desorganizada, manter 
mesas e cadeiras limpas 
e diminuir a produção 
da quantidade de lixo 
nas salas de aula.

O conjunto des-

se trabalho, abraçado 
por toda a Comunida-
de Educativa, deu um 
novo rosto à Escola. É 
comum pessoas che-
garem e elogiarem por 
perceberem que a esco-
la conserva-se sempre 
limpa e agradável. 

O suporte da educo-
municação nesse pro-
jeto foi de fundamental 
importância conside-
rando o fato de se edu-
car a pessoa como um 
todo: aprender a dire-
cionar o conhecimento 
com profundidade e a 
estabelecer inter-rela-
ções com o universo; 
aprender a trabalhar 
em equipe; aprender a 
conviver, desenvolver 
as próprias capacida-
des e compartilhá-las 
com os demais, reali-
zando projetos comuns 
que propiciem a solida-
riedade, o humanismo, 
o pluralismo, a paz, o 
bem estar.

 Esta experiência foi 
desenvolvida em três 
etapas distintas: a pri-
meira foi a de conscien-
tização, feita 
por meio de 
palestras, es-
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tudo de grupos, do-
cumentários, mesas 
redonda e seminário. 
Esta fase foi concluí-
da dentro de aproxi-
madamente um mês 
de trabalho, desenvol-
vido por um grupo de 
professores das mais 
diversas áreas e de al-
guns profissionais da 
saúde. A segunda foi 
a do desenvolvimento 
propriamente dito do 
Projeto que perdurou 
por uns sete meses de 
intensa atividade. E a 
terceira etapa incluiu 
a avaliação e os enca-
minhamentos para a 
manutenção do Pro-

jeto que deverá durar 
por toda a vida, e por 
fim, a divulgação dos 
resultados.

O Ponto relevante 
nessa experiência no 
enfoque da educomu-
nicação é justamente 
cooperar para o sur-
gimento de um novo 
paradigma discursivo 
transversal, constituí-
dos por conceitos trans-
disciplinares com novas 
categorias analíticas. 
Finalizando a descrição 
podemos afirmar que o 
trabalho desenvolvido 
na questão da Educação 
Ambiental colaborou 
para manter o ambiente 

escolar limpo e agradá-
vel a todos.  Pais e visi-
tantes logo perceberam 
o sucesso do Projeto. 
Mesmo a escola estan-
do em reformas estru-
turais ganhou uma visi-
bilidade de conservada 
e organizada. Os alunos 
mostraram-se mais cui-
dadosos na ordem pes-
soal e em relação aos 
ambientes escolares e, 
com isso, o grande ga-
nho foi a facilitação do 
ensino e da aprendiza-
gem que fluiu de forma 
mais rápida, consisten-
te e agradável.

Educomunic@ndo



ducomunic@ndoE

11

12) Depoimentos:

Meu nome é Joaquina de Souza Pires, 
sou aluna do 8º ano e adorei o Proje-
to Educação Ambiental porque a escola 
ficou super agitada, bem limpa e orga-
nizada. Recebemos muitos elogios das 
pessoas que vinham visitar nossa escola 
e todos os nossos professores e nós alunos 
ficamos felizes e orgulhosos. Faz muito 
tempo que eu estudo nesta escola.

11) Avaliação da Experiência 

  O trabalho desen-
volvido pelo Projeto 
Educação Ambiental 
foi avaliado continu-
amente em todos os 
seus processos pela 
Comunidade Edu-
cativa, e mais preci-
samente, pelos pro-
fessores envolvidos 
diretamente, pela 
equipe técnico-peda-

gógica e pela direção, 
seguindo o seguinte ro-
teiro:
• Sondagem com todos 
os membros da Comu-
nidade Educativa, para 
a definição do Projeto 
sobre a questão am-
biental.
• Levantamento das 
fragilidades e possibili-
dades de cada etapa do 

Projeto.
• Socialização do cum-
primento e/ou não, das 
responsabilidades, pre-
viamente distribuídas.
• Averiguação dos re-
sultados do desenvolvi-
mento das atividades
• Encaminhamentos de 
novas linhas de ação.
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Inspetoria Maria Auxiliadora- BRE

1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
Fortaleza / Ceará

LIDERANDO COM ENTUSIASMO

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
Colégio Juvenal de Carvalho / Colégio Auxiliadora-Fortaleza

4) Nome do responsável pela experiência:
SOEP (Serviço de Orientação Educacional e Psicologia), 
composto por orientadoras educacionais e psicólogas

5) Grupo participante:
Alunos dos Anos Iniciais ao Ensino Médio

6) Faixa etária:
06 a 17 anos

7) Tempo de duração da Experiência:
01 ano letivo

Experiência 

Educomunicativa 2
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8)	Justificativa
Em um mundo cada 
vez mais globaliza-
do, onde as diversas 
competências e habi-
lidades de nossos jo-
vens são necessárias 
e requisitadas, é im-
portante possibilitar 
aos alunos a vivência 
do que é democrático, 
a partir da participa-
ção no processo de li-
derança estudantil. A 
liderança é um fator 

fundamental na exe-
cução de tarefas envol-
vendo grupos. Assim, a 
questão da liderança se 
faz presente em todos 
os âmbitos que envol-
vem grupos e relações 
interpessoais. Possibili-
tamos, então, um espa-
ço de formação integral 
de nossos alunos, traba-
lhando e desenvolvendo 
esse aspecto tão impor-
tante no relacionamen-

to interpessoal, no pro-
tagonismo estudantil e 
na construção da cida-
dania. Desta forma, a 
escola oportuniza que 
crianças e jovens sejam 
protagonistas das to-
madas de decisões de 
forma mais responsável 
e crítica,  aprendendo, e, 
sobretudo praticando, 
ações comunicativas.
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9) Objetivos:

Objetivo	Espícífico:

• Possibilitar, apoiar e incentivar o surgimento e o desenvolvimento das 
habilidades e características necessárias para concretização de proces-
sos de liderança.

Objetivo Geral:

• Promover meios e procedimentos que viabilizem o contato com as-
pectos relativos à liderança;

• Articular vivências de liderança;
• cultivar as funções do líder em diversas situações cotidianas e peda-

gógicas;
• Conscientizar sobre a importância da liderança na construção da ci-

dadania;
• Aperfeiçoar aspectos relativos ao autoconhecimento atrelados à fun-

ção de liderança;
• Elaborar ações solidárias que permitam o vínculo das práticas de lide-

rança e cidadania.

10) Descrição da Experiência
A experiência é ini-
ciada logo no começo 
do ano escolar com 
diversas reflexões re-
alizadas em sala de 
aula acerca do tema 
liderança. É tratado 
sobre os principais 
desafios e responsa-
bilidades, e os cami-
nhos possíveis  para 
o exercício de plena 
cidadania. Em segui-
da, os candidatos a 
líderes de sala são es-
colhidos e começa a 
campanha, na qual os 

mesmos expõem suas 
propostas e compro-
missos. Durante esse 
período, são escolhidos 

os mesários que traba-
lharão no dia 
da eleição, e 
como a elei-
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ção se dá através de 
urnas eletrônicas ce-
didas pelo TRE/CE 
(Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará), 

os mesários recebem 
um treinamento na sede 
do órgão público. No 
dia da eleição, todos se 
dirigem até a sua seção 

eleitoral e votam. Ao 
término, os candidatos 
eleitos são divulgados 
e participam da cerimô-
nia de posse. 

11) Avaliação da Experiência: 
Ao longo dos anos, a 
experiência tem sido 
cada vez mais grati-
ficante, conquistan-
do a participação dos 

alunos, bem como a 
credibilidade junto à 
Comunidade Educativa 
Pastoral. A ampliação 
dessa participação é 

12) Perspectivas de Futuro:
Perceber, que ao tér-
mino dos estudos 
escolares, os alunos 

um desafio, pois quando 
as pessoas sabem o que 
está acontecendo, ten-
dem a participar mais. 

egressos continuem 
exercendo sua lideran-
ça em diversas instân-

cias de sua vida adulta, 
seja ela acadêmica, pro-
fissional ou familiar.

12) Depoimentos:

Para Sandra Regina Pi-
nheiro, Orientadora Edu-
cacional dos 8º.s e 9º.s 
Anos, “a liderança é um 
exercício que a escola opor-
tuniza para que estes alunos 
treinem várias habilidades 
que servirão para dar su-
porte ao trabalho em sala 
de aula, bem como no futu-
ro acadêmico e profissional, 
como líderes no mercado de 
trabalho e na vida”. 
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Inspetoria Nossa Senhora
 Aparecida- BPA

1) Nome da Experiência:

Projeto Interâmbitos

2) Nome da Cidade:
Porto Alegre- RS, Uruguiana- RS, Bagé- RS, Rio Pardo- RS, Campos 
Novos- SC; Rio do Sul- SC, Itajaí- SC, Garuva- SC; Guarapuava- PR; 
Cambé-PR

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
Comunidades Educativas das FMA da Província Nossa Senhora Apare-
cida- BPA (obras sociais, escolas e comunidades inseridas)

4) Nome do responsável pela experiência:
Ir. Solange Sanches e Ir. Marcia Koffermann

5) Grupo participante:
Alunos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio

6) Faixa etária:
13 a 18 anos

7) Tempo de duração da Experiência:
02 anos

Experiência 

Educomunicativa 3
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8)	 Justificativa	

O Projeto Interâm-
bitos é uma proposta 
que surgiu a partir de 
uma série de reflexões 
em nível de Coordena-
ção Inspetorial em rela-
ção à necessidade de um 
trabalho integrado e 
dinâmico que responda 
às realidades locais, for-
talecendo a Pastoral de 
base das comunidades.

O número 33 do do-
cumento do XXII Capí-
tulo Geral é muito claro 
quanto ao estilo de mis-
são que se deseja para 
os tempos atuais: “O ce-
náculo, o lugar onde os 
apóstolos se encontra-
vam todos juntos, não 
é uma morada estável, 
mas uma base de lan-
çamento. O Espírito os 
transforma, de homens 
medrosos em ardorosos 
missionários que, reple-
tos de coragem, levam 
pelas estradas do mun-
do, o alegre anúncio de 
Jesus Ressuscitado. O 
amor impele ao Êxodo 
a sair de si em direção 
das novas fronteiras, 
para se fazer dom: o 
amor cresce mediante o 
amor”.

Lançar-se sem medo 
para as novas fronteiras 
pode ser lido como um 
olhar renovado para as 
próprias comunida-
des que precisam de 
um novo fôlego, de um 
novo dinamismo. Fazer 
das comunidades edu-

cativas um espaço de anún-
cio explícito do Evangelho, 
criar e fortalecer uma cul-
tura vocacional, dialogar 
com as novas linguagens 
juvenis é o grande passo 
que se precisa dar para ser-
mos “pastoras e pastores” 
com o cheiro das ovelhas.

Assim, o Projeto inicia-
do em 2014 tem por meta 
reunir um grande número 
de jovens, participando de 
atividades diferenciadas e 
conjuntas. Dentre as quais 
destaca-se a participação 
nas oficinas de Comunica-
ção, Animação Missionária 
e Animação Vocacional, 
que dentro de suas especi-
ficidades trabalham a par-
tir de um mesmo tema. É 
um trabalho de coordena-
ção para a comunhão te-
cido de forma integrada e 
articulada.

O número 135 das Li-
nhas Orientadoras da Mis-
são Educativa das FMA 
lembra que: “A coordena-
ção é uma modalidade de 

condução que tende a en-
volver as pessoas segundo 
um procedimento circular, 
de forma a favorecer a tro-
ca de recursos e a expres-
são da criatividade na co-
munhão. Com efeito, não 
existe um único modo de 
coordenar a missão educa-
tiva. Ela é confiada a todos 
os âmbitos de animação e 
requer complementaridade 
e convergência.”

O projeto Interâmbitos 
deve ser um processo que 
conta com o apoio das di-
ferentes áreas da Inspeto-
ria para dar um impulso 
inicial, tendo continuidade 
com o envolvimento e com-
prometimento das comu-
nidades educativas locais 
num processo sistemático 
e comum de acompanha-
mento dos jovens. Este se 
dá em diferentes etapas e 
modalidades seguindo os 
ritmos e necessidades da 
juventude lo-
cal, porém com 
algumas linhas 
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de ação comum que da-
rão unidade e solidez 
aos processos educativo 
pastorais da Inspetoria 
como um todo.

É também uma opor-

tunidade de somar forças 
para a concretização  e 
construção da cultura da 
comunicação. Os jovens são 
convidados a participarem 
de diferentes momentos, 

em que precisam comuni-
car-se, ler, interpretar, ex-
pressar-se de forma crítica, 
criativa e propositiva. 

9) Objetivos:
Objetivo Geral:
• Revitalizar a Pastoral Juvenil Salesiana, missionária, vocacional nas 

comunidades, a partir de um trabalho integrado entre as áreas na óti-
ca da cultura da comunicação.

Objetivos	Específicos:
• Realizar um trabalho Interâmbitos de animação pastoral nas diferen-

tes unidades da INSA;
• Proporcionar um espaço de animação e convergência de ação em vista 

do protagonismo juvenil nas diferentes realidades;
• Desenvolver as habilidades de comunicação e fortalecer a cultura da 

comunicação;
• Fortalecer o espírito missionário nas comunidades educativas, indo 

ao encontro dos jovens e assumindo em primeira pessoa a missão de 
anunciar o evangelho aos jovens;

• Buscar uma aproximação da linguagem juvenil através de 
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diferentes oficinas que vão ao encontro das necessidades dos jovens de 
cada realidade;

• Dinamizar um processo sistemático de acompanhamento juvenil, for-
talecendo o trabalho de base nas comunidades.

• Proporcionar oportunidade de desenvolvimento das habilidades co-
municativas, especialmente a de falar em público;

10) Descrição da Experiência

O Projeto Interâm-
bitos teve início em 
2014 e tendo em vista 
os bons resultados ob-
tidos, optou-se por dar 
continuidade no ano 
de 2015. De forma ge-
ral o Projeto passa por 
4 etapas importantes:

A elaboração do pro-
jeto se dá de forma con-
junta entre as diferentes 
áreas: Pastoral Juvenil, 
Comunicação, Animação 
Missionária, Formação 
e Animação Vocacional. 

1ª) Elaboração e Projetualidade

Cada área fica responsá-
vel por desenvolver tarefas 
específicas para projetar, 
realizar e acompanhar. As 
datas de realização do pro-
jeto constam no calendário 
inspetorial e local.  

As comunidades rece-
bem o material e crono-
grama produzido e se or-
ganizam para realizar os 
encontros e a continuidade 
dos mesmos. 

Preparadas as oficinas 
e montadas as equipes de 
trabalho, segue-se a rea-
lização dos encontros lo-
cais. 

Para a realização des-
tes, cada comunidade con-
vida e anima os jovens do 
local para participar. O 

2ª) Encontro local: 

encontro não necessaria-
mente tem como destinatá-
rios os educandos da esco-
la ou obra local, mas pode 
estender-se aos jovens da 
paróquia e outras escolas 
estaduais ou municipais 
do local, fortalecendo o es-
pírito missionário de ir ao 

encontro dos jovens, espe-
cialmente dos mais pobres. 
Assim, a comunidade local 
pode convidar as jovens e 
os jovens vocacionados da 
região, especialmente os 
que desejam co-
nhecer melhor o 
carisma salesia-
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no e os jovens que mani-
festam capacidade de li-
derança e desejo de viver 
a missionariedade cristã.  

As comunidades lo-
cais se responsabilizam 
por fazer a inscrição dos 
jovens, para saber o nú-
mero de participantes 
em cada oficina e prever 
as questões relativas à 
logística do encontro: 
ambientes que serão uti-
lizados, hospedagem (se 
os jovens dormirem no 
local), autorização dos 
pais para os menores de 
idade, equipes de traba-
lho durante o encontro: 
organização dos espaços, 
acolhida, alimentação...  

O encontro é marcado 
pela salesianidade típica 
de nossas casas, a proposta 
é de um sábado ou um fi-
nal de semana, em que há 
o trabalho específico da 
equipe de Pastoral Juvenil 
com a Acolhida e animação 
salesiana, Formação para 
todo o grupo, momento em 
que é realizado o anúncio 
explícito de Jesus. No ano 
de 2014, o tema foi “Prepa-
ra-te: a Vida é um Show!” 
e na parte inicial foi feita a 
dinâmica da leitura orante 
e de apresentação do ca-
risma salesiano. No ano 
de 2015, o tema foi: “Dom 
Bosco: contigo sempre é 
festa!”, sendo feita na parte 

inicial a celebração euca-
rística parte por parte.  

No sábado à tarde, são 
realizadas três oficinas 
(Animação vocacional, 
Comunicação e Animação 
Missionária): 

No ano de 2014 as ofici-
nas foram: 

1. Alô Juventude! – Jo-
vem você sabe o que quer para 
o seu futuro? Oficina voca-
cional, onde se questiona 
o jovem sobre o sentido 
da vida, despertando para 
a reflexão em nível voca-
cional. A oficina teve como 
público alvo especialmente 
os jovens voca-
cionados da Co-
munidade e da 
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região. 

2. Conexão jovem- Tá 
ligado no que você pode co-
municar? Tem como meta 
a formação de jovens líde-
res comunicadores, tendo 
como público alvo os jo-
vens com potencial de li-
derança, que já são líderes 
de classe, coordenadores 
de grupos, ou que tem po-
tencialidade para estarem 
assumindo espaços de li-
derança nas comunidades 
a que pertencem. 

3. Missão + Como você 
tem dedicado seu tempo? 
Tem como meta o desper-
tar para a questão missio-
nária. É um convite para 
o jovem cristão aprofun-

dar sua relação com Jesus 
Cristo e pensar na forma 
como pode anunciá-lo em 
sua realidade. Nesta oficina 
os jovens seriam motiva-
dos a planejar e organizar 
a Missão Jovem Local que 
já deveria estar prevista em 
calendário local. 

No ano de 2015 foram 
feitas as seguintes oficinas:

1. Oficina Missão:  Mis-
são +    Os teus sonhos vão 
muito mais além! Em que se 
focalizou a dimensão mis-
sionária em Dom Bosco 
(enfoque especial no Ora-
tório);

2. Oficina Vocacional: Alô 
Juventude!   Carregas o in-
finito no olhar! Tendo pre-

sente: Como Dom Bosco- 
Jovem apóstolo do jovem;

3. Oficina Comunicação:  
Conex@o Jovem  -  Anun-
cias a beleza da vida! Tra-
balhando-se a dinâmica da 
rádio a partir de Dom Bos-
co Comunicador;

Depois de realizadas as 
oficinas há momento para 
partilha e avaliação con-
junta. Cada unidade pode 
propor ainda atividades 
lúdicas, recreativas ou pas-
torais, conforme o tempo 
disponível e a realidade do 
local.

O trabalho iniciado no 
Encontro Interâmbitos 
não é apenas uma ação 
pontual, mas tem conti-
nuidade nas comunidades. 
Durante os dois anos, os 
participantes foram con-
vidados a dar continuida-
de ao processo iniciado de 
formas diferenciadas. Por 
exemplo, em 2014, quem 
participou da Oficina de 
Líderes Comunicadores 
foram acompanhados ao 
longo do ano nas ativi-
dades que desenvolvem: 

3ª) Continuidade e acompanhamento dos Processos Locais

líderes de classe, coordena-
dores de grupo ou outras 
atividades que desempe-
nham. Foram também con-
vidados a estarem à frente 
de atividades educativo-
-pastorais que se realizam 
internamente como ginca-
nas, atividades solidárias, 
culturais, esportivas, reli-
giosas... 

No ano de 2015, os par-
ticipantes de Comunicação 
se responsabilizam por aju-
dar no trabalho de divul-
gação da peregrinação de 

Dom Bosco, que acontece 
logo em seguida, e da Mis-
são Jovem;

Estes processos locais 
são acompanhados pelas 
áreas específicas e cada co-
munidade apresenta um 
relatório de atividades e de 
avaliação no final do ano 
que é reunido e analisado 
pelas áreas. Por isso é im-
portante que ao longo do 
ano se vá registrando tudo 
o que acontece.
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De modo geral, a ava-
liação do projeto está 
sendo muito positiva. 
No ano de 2014 atingiu-
-se um número de 720 
adolescentes, dentre os 
quais, muitos participa-
ram pela primeira vez de 
um encontro numa casa 
salesiana. 

Nas avaliações reali-
zadas pelos participan-
tes se destacam a alegria 
salesiana, a importância 
da Palavra de Deus para 
a vida pessoal, as dife-
rentes formas de viver 
e anunciar a Palavra de 
Deus, a importância de 
estar em contato com 
outros adolescentes que 
não fazem parte de seu 
grupo, de sua escola ou 
de sua comunidade reli-

11) Avaliação da Experiência 

O processo é acompa-
nhado e avaliado ao lon-
go do tempo. No final do 
ano, cada relatório é lido e 
analisado e, a partir daí é 

4ª) Avaliação e continuidade

definido como continuar o 
trabalho, procurando iden-
tificar possíveis problemas 
encontrados e prevendo 
quais as ações de melhoria 

ou inovações que deverão 
ser programadas para o 
próximo ano. 

giosa, as brincadei-
ras, a integração, a 
dinamicidade das 
oficinas.

 Em pratica-
mente todas as 
casas, foram as-
sumidos compro-
missos permitindo 
a continuidade do 
acompanhamento 
dos jovens. Surgi-
ram alguns grupos 
de voluntariado 
social, de anima-
ção missionária, de anima-
ção vocacional, de teatro e 
também de comunicação, 
inclusive alguns jovens de-
sejando uma aproximação 
com a PASCOM (Pastoral 
da Comunicação) da Paró-
quia. 

Tendo em vista os bons 

resultados obtidos, optou-
-se por dar continuidade 
ao Projeto durante o ano 
de 2015 seguindo a mesma 
modalidade de organização 
e tendo como 
ênfase o Bi-
centenário de 
Dom Bosco. 
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12) Perspectivas de futuro:

A perspectiva é de dar 
continuidade à experiên-
cia, procurando respon-
der às necessidades que 
vão surgindo. Espera-se 

que os jovens atingidos 
possam ir fazendo um pro-
cesso de educação à fé, de 
formação pessoal para me-
lhor viver as relações in-

terpessoais e ir-se criando 
assim a cultura da comu-
nicação tão necessária aos 
dias de hoje. 

13) Depoimentos:

“O encontro foi realmente extraordinário, nos surpreendeu, pois usamos 
todos os recursos necessários e possíveis que estavam ao nosso alcance. 
Aprendemos a nos comunicar melhor entre nós, sem tanta vergonha, 
tiques nervosos e outras manias que impedem a nossa boa comunicação. 
Aprendemos também que existem várias maneiras de você se descobrir, 
e descobrir o mundo, e o que você realmente quer ser. Aprendemos que 
se cada um der o melhor de si, construiremos um mundo muito melhor.” 
Bianca Silva e Paula Lopes- Garuva
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Da aproximação da educação e da 
comunicação nasce um novo campo 
com múltiplos olhares focados no 
sujeito, abrindo possibilidades de 
construir sentidos novos, de reconfi-
gurar novas rotas sociais, alargando 
a amplitude de exercícios da cidada-
nia. 

Trata-se de um “processo educa-
tivo [...] a partir de concepções do 
mundo, teorias sobre a comunicação 
e filosofias da educação; fundamen-
talmente uma utopia que se univer-
saliza e que não consiste em outra 
coisa que motivar as pessoas a que 
se descubram como produtoras de 
cultura, a partir da apropriação dos 
recursos da informação e da comuni-
cação social”.1

A educomunicação pretende ser 
mediatização da cultura, ser um 
olhar antenado com a realidade, pos-
sibilitando a construção de utopias 
sociais. 

Nesse novo campo transitam [...] 
“situações novas que encontram sua ex-
pressão teórica mais avançada em uma 
compreensão da cultura como configu-
ração histórica dos processos e das prá-
ticas comunicativas. Estas necessitam, 
mais do que nunca, articular os saberes 
quantitativos a um conhecimento qua-
litativo capaz de decifrar a produção 
comunicativa de sentido, toda a trama 
de discursos que ela mobiliza, de subje-
tividades e de contextos, em mundo de 
tecnologias midiáticas, cada dia mais 
densamente incorporadas à cotidiani-
dade dos sujeitos e cada dia mais des-
caradamente excludentes dos direitos 
das maiorias à voz e ao grito, à palavra 
e à canção”. 2

As recentes tecnologias permitem a 
criação de redes sociais e experiências 
de virtualidade, que possibilitam ca-
minhos hipertextuais e ciberespaciais. 
Elas remetem a uma rede sistêmica que 
vai se consolidando pela presença de 

Educomunicação em passos de 
Cidadania 

Ir. Maria Nazaré de Lima- FMA

      “As Irmãs Salesianas, vivenciaram em 2014, o XXIII CG (n.66.4) 
durante o mesmo, foi reafirmada  a missão de ‘animar processos coordenados 

e convergentes de educomunicação como um caminho de atualização do Siste-
ma Preventivo’.  Essa missão se abre a horizontes amplos para empreendermos 

caminhos criativos, proféticos, na dinâmica do encontro – lugar da busca, da 
comunhão, da construção a muitas mãos, da acolhida ao pensamento diverso, da 

multiculturalidade, do empenho de criar sinergias entre nós, com outras Insti-
tuições, fortificando-nos como rede em favor da vida, da dignidade humana, da 

cidadania, da justiça, da paz”.                                                 
  Ir. Maria H. Moreira 

1.  CHASQUI, Nº 58, Revista Latinoamericana de Comunicación. Quito, 1997 (Artícu-
lo Editorial), in ALVARRACÍN, Germán Parra. Bases epistemológicas de la educomuni-
cación. Definiciones y perspectivas de su desorollo. Ediciones ABYA-YALA, Quito: 2000, 
pág. 145.

2.  MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações; comunicação, cultura e 
hegemonia. Prefácio à 5ª Ed. Espanhola. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.
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novos atores e interlocutores. Es-
ses novos interlocutores são o ob-
jeto de interesse do novo campo da 
educomunicação.

Se olharmos atentamente os es-
paços em que habitam os jovens 
atores-interlocutores de nossa so-
ciedade, percebemos o quanto a 
educomunicação abre horizontes 
vastos, plena de propostas humani-

zantes, políticas, éticas para a constru-
ção de novos cidadãos. Ela é um novo 
âmbito de intervenção social com fina-
lidade muito clara: colocar a educação 
e a comunicação a serviço do desenvol-
vimento social e individual do ser hu-
mano para construir, em conjunto, um 
planeta mais habitável e solidário.  Daí 
sua natureza essencialmente relacio-
nal.  

01.  Educação para o exercício da cidadania
O exercício da cidadania, sob o 

foco comunicativo, tem como meta, 
a construção de sujeitos engajados 
em ações concretas, capazes de fa-
vorecer  mudanças significativas na 
sociedade em que vive.  A educação 
para o exercício da  cidadania tem 

em vista proporcionar condições para o 
desenvolvimento do protagonismo dos 
atores  sociais, de modo que possam 
analisar criticamente a sociedade e atu-
ar de forma participativa e cooperativa 
nas diferentes instâncias.

02.  Conceito de Cidadania
Na origem do carisma salesiano 

encontramos o objetivo central da 
missão educativa junto aos jovens, 
na expressão comumente utilizada 
por Dom Bosco que é “formar bons 
cristãos e honestos cidadãos”. O 
bom cristão pode ser compreendido 
em relação ao seguimento de Jesus 
Cristo e tudo o que decorre desta 
opção. Porém, quando falamos em 
formar um honesto cidadão, do que 
exatamente estamos falando? É 
preciso que compreendamos o que 
é ser um cidadão no contexto em 
que vivemos hoje, neste mundo in-
tercultural, pós-moderno e como 
tal, cheio de oportunidades e desa-
fios.

Partindo do que nos diz Paulo Frei-
re: 

“...cidadão significa indivíduo no gozo 
dos direitos civis e políticos de um Estado 
e cidadania tem que ver com a condição de 
cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos 
e o direito de ter deveres de cidadão.”3

A cidadania estaria, portanto, estri-
tamente ligada ao exercício de direitos 
e deveres do indivíduo, num determi-
nado tempo e espaço. No sentido eti-
mológico da palavra, cidadão deriva da 
palavra civita que, em latim, significa 
cidade, e que tem seu correlato grego 
na palavra politikos - aquele que habita 
na cidade.

No sentido ateniense do termo, ci-

3. FREIRE, Paulo, Política e Educação- 5ª edição, São Paulo, Ed. Cortez, 
2001, pag. 25 (Coleção Questões da nossa época, vol. 23).
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dadania é o direito da pessoa parti-
cipar das decisões nos destinos da 
Cidade através da Ekklesia - reunião 
dos chamados de dentro para fora 
- na Ágora - praça pública, onde se 
agonizava para deliberar sobre deci-
sões de comum acordo. Dentro desta 
concepção surge a democracia gre-
ga, onde somente 10% da população 
determinavam os destinos de toda a 
Cidade - eram excluídos os escravos, 
mulheres e artesãos.

Conforme a humanidade foi cami-
nhando e ampliando sua compreen-
são em relação ao que considera di-
reito humano, também foi evoluindo 
o sentido de cidadania. A Igreja tam-
bém foi uma grande colaboradora, 
tanto em relação à reflexão teórica, 
quanto em relação à garantia e luta 
pela ampliação dos direitos huma-
nos. Conforme a Constituição Dog-
mática Lumem Gentium: 

Profundas transformações se ve-
rificam nos nossos dias, também nas 
estruturas e instituições dos povos, em 
consequência da sua evolução cultu-

ral, econômica e social; pois todas estas 
transformações têm uma grande influ-
ência na vida da comunidade política, 
especialmente no que se refere aos direi-
tos e deveres de cada um, no exercício 
da liberdade cívica, na promoção do 
bem comum e na estruturação das rela-
ções dos cidadãos entre si e com o poder 
público.

A consciência mais sentida da dig-
nidade humana dá origem, em diversas 
regiões do mundo, ao desejo de instau-
rar uma ordem político-jurídica em que 
os direitos da pessoa na vida pública 
sejam melhores assegurados, tais como 
os direitos de livre reunião e associação, 
de expressão das próprias opiniões e de 
profissão privada e pública da religião. 
A salvaguarda dos direitos da pessoa 
é, com efeito, uma condição necessária 
para que os cidadãos, quer individual-
mente, quer em grupo, possam partici-
par ativamente na vida e gestão da coi-
sa pública. 

Quanto mais crescemos na consciên-
cia de dignidade humana, na clareza de 
que todo cidadão é um ser de direitos, 
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Diferentes formas de participação 
Em se tratando de políticas pú-

blicas, em geral, os jovens partici-
pam dos resultados, algumas vezes, 
da execução e raríssimas vezes do 
planejamento. É certo, que nos úl-
timos anos, em alguns municípios 
brasileiros, começaram a ser realiza-
das conferências da juventude locais 
para o estudo e desenvolvimento de 
propostas de políticas públicas, mas 
são ações muito tímidas e que en-
volvem um número muito pequeno 
de jovens. A maioria dos jovens nem 
sabe destes movimentos e nem tem 
acesso à participação destes.

No Brasil, em 2005, foi criada a 
Secretaria e o Conselho Nacional da 
Juventude- CONJUVE, uma iniciati-
va inédita na América Latina. O Con-
selho é formado por 60 membros, 
entre os quais 40 são da sociedade 
civil e busca reforçar a participação 
da sociedade civil nas ações de refle-
xão e planejamento. Esta iniciativa 
foi muito importante, pois permitiu 
um maior aprofundamento da temá-
tica juvenil, estimulando a discussão 
nas diferentes esferas governamen-
tais. A criação do CONJUVE possi-
bilitou que os Estados e Municípios 
passassem a se preocupar mais com 
a questão juvenil e surgiram, então, 

algumas conferências municipais, esta-
duais e nacionais para discutir as polí-
ticas públicas para a juventude.

 De 09 a 12 de dezembro, de 2011, 
aconteceu, em Brasília, a II Conferên-
cia Nacional da Juventude, que mobi-
lizou mais de 500 mil jovens de todo 
o Brasil, nas discussões referentes às 
políticas públicas. Estiveram presen-
tes ali, jovens representantes de todos 
os estados brasileiros, sendo que teve 
um grande destaque a participação dos 
representantes da Pastoral da Juventu-
de.   Neste ano de 2015 está agendada a 
III Conferência Nacional da Juventude 
que ainda está em fase de preparação. 
A iniciativa pode ser uma possibilidade 
de abertura para uma maior participa-
ção juvenil em relação às políticas pú-
blicas e às discussões que envolvem as 
diferentes realidades juvenis. 

Na realidade, existe um quadro mui-
to favorável à participação e engaja-
mento social da juventude, porém é ne-
cessário que se tome cuidado para que 
o jovem não apenas “faça” coisas, mas 
tenha a capacidade de pensar essas re-
alidades, que tenha visão de conjunto, 
discernimento e criticidade, caso con-
trário, pode apenas, tornar-se um ins-
trumento nas mãos de quem realmente 
tem poder de decisão.

sujeito participativo e ativo, maior o 
compromisso educativo na formação 
das novas gerações. Por isso, Dom 
Bosco colocou como um objetivo 
central de sua prática educativa a 
formação do honesto cidadão, como 
uma consequência direta do ser um 
bom cristão. Afinal, Jesus Cristo foi 
aquele que melhor lutou pela igual-

dade, pela justiça, pela dignidade de 
filhos adotivos de Deus, instaurando, 
assim, uma nova ordem de relações 
baseadas no amor ao próximo e preo-
cupadas com a construção do Reino de 
Deus. “Gaudium et spes, n.73”
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Cidadania e Carisma Salesiano

O carisma salesiano tem suas raí-
zes em São João Bosco e Santa Maria 
Domingas Mazzarello, duas figuras 
que atribuíram significado à socie-
dade de então, transformando-a com 
uma genuína presença educativa, 
relevando a dimensão da cidadania 
ativa e evangélica. Eles continuam 
suscitando pessoas e instituições até 
os dias de hoje que tomam para si a 
missão educativa como areópago de 
cidadania, com uma sólida espiritu-
alidade do Sistema Preventivo de 
Educação Salesiana.

 Nas raízes do carisma salesiano, 
assumimos de Madre Mazzarello a 
mesma “voz” que a impulsionou a 
cuidar das jovens em Mornese (Itá-
lia): “A Ti as confio!”. Essa mesma 
convocação hoje nos lança múltiplos 
desafios, mas nos enche de confiança 
e esperança no auxílio e no acompa-
nhamento da Mãe Auxiliadora que 
continua sintonizando a Família Sa-
lesiana na vivência e disseminação 
do Sistema Preventivo. O “A ti as 
confio” nos faz uma apelo a também 
projetar e transformar o mundo em 
terra genuinamente habitável para 
todos como cidadãos plenos e conci-
dadãos do céu, como nos exorta São 
Paulo, em sua epístola aos Efésios 
(Ef  2,19).

Hoje ainda ‘Maria é mestra e mu-
lher da Aliança, discípula da Palavra, 
a primeira que viveu em profundida-
de as Bem-aventuranças, continua a 
nos guiar na fidelidade ao Projeto de 
Deus e à Aliança estabelecida com 
Dom Bosco e Madre Mazzarello. A 

cidadania, vivida na ótica das Bem-a-
venturanças, manifesta-se na abertura, 
na simpatia por toda a pessoa e povo, 
e se torna um empenho e um estilo de 
vida. Pede que nos deixemos interpelar 
pelas múltiplas situações de pobreza, 
sobretudo juvenis, para recusar a vai-
dade das atrações consumistas, para 
deixar que nosso coração seja evange-
lizado. O caminho na direção do po-
bre não é novo. Nova é a decisão, que 
brota das Bem-aventuranças, de fazer 
escolhas diferentes, que tenham como 
finalidade o estabelecer relações de re-
ciprocidade, acompanhamento aos po-
bres, de modo especial aos jovens, para 
que sejam protagonistas dos caminhos 
do próprio crescimento’. 4

Somos convocados a tecer uma relei-
tura do Sistema Preventivo sob a ótica 
da cidadania, na escolha consciente da 
educação como “via de cidadania evan-
gélica, construindo solidariedade e presen-
ça com os jovens, os mais pobres, com um 
serviço   corajoso à justiça e à paz para 
uma convivência humana mais respeitosa 
da dignidade de todos”.5

Dom Bosco e Maria Mazzarello já 
intuiam que a transformação social e 
humana se daria pelas trilhas da educa-
ção como um empenho carismático para 
ser cidadãos/ãs, segundo o evangelho; 
para propor aos/às jovens um caminho 
de santidade e realização, como prota-
gonistas de um mundo justo, solidário, 
ético, pacífico, capaz de convivência e 
diálogo entre diferentes culturas, et-
nias, religiões, pensamentos, como for-
ça profética do Sistema Preventivo.

4. Atos do XXI Capítulo Geral das FMA, Roma, 18 de set. a 16 de Nov. de 
2002, p.19-20, Impressão em Lorena, 2003.

 5.  Idem, pág. 23.
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Cidadania evangélica na ótica de Jesus
Nas raízes da espiritualidade sa-

lesiana, tanto Dom Bosco quanto 
Maria Mazzarello, tinham convic-
ções sólidas de que a missão se fun-
damentava no Evangelho, na pro-
posta de Jesus que é a proposta das 
Bem-aventuranças, lastro da cidada-
nia evangélica. “Cristo se faz modelo, 
nosso caminho, nosso exemplo em tudo, 
mas particularmente na educação da ju-
ventude. À luz deste exemplo, gostaria 
que se formassem assim meus caros fi-
lhos”6  Também à luz dessa postura 
de Jesus, educar os/as jovens para 
uma cidadania ativa, evangélica, ple-
namente comprometida com a trans-
formação do mundo, é compromisso 
da Família Salesiana.

É necessário revisitar Valdocco 
e Mornese (Itália) para haurir da-

quele ambiente as raízes de cidadania 
ao estilo de Dom Bosco e de Maria 
Mazzarello. Na época deles não havia 
discursos e teorias explícitas de cida-
dania ativa. Havia um exercício efetivo 
e comprometido com a transformação 
comunitária e social. 

Dom Bosco conhece a vida dura des-
de a tenra idade, seja pela época difícil 
de guerras, hostilidades entre Igre-
ja e estado, seja pela situação familiar 
de pobreza que o leva a buscar estudo 
em outros lugares longe de sua cidade 
natal. Conheceu o mundo “sociologica-
mente falando” pela experiência pesso-
al. Aos nove anos, em um de seus so-
nhos, recebe um mandato divino:‘Este 
é teu campo de missão’. Ali nasceu seu 
coração de pastor, de acompanhante 
dos meninos e jovens, a pedagogia sale-

6. Cf Circolare Del 24-1-1883, citado em Piera Cavaglià, Torino 7ottobre 2001, 
in Espressioni e modalitá della cittadinaza evangélica secondo Il carisma salesia-
no nelle sua connotazioni femminili.
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siana -  seu estilo de educar, de animar 
os jovens, e a consciência de que algo 
precisa mudar, se transformar: “Não 
com pancadas, mas com a mansidão 
e a caridade”. Dali vai se ampliando 
a consciência do caráter social e mis-
sionário de sua ação. “O exercício de 
cidadania em Dom Bosco não se limita, 
contudo, ao trabalho de promoção evange-
lizadora com os jovens pobres de Turim, 
mas se abre a ambientes muito mais am-
plos, um deles, o eclesial. O espírito aberto 
e conciliador de nosso santo, permite-lhe 
um excelente trabalho de mediação entre 
as partes em conflito[...]”  .7

Maria Mazzarello, mulher cidadã 
de seu tempo, descobre, desde cedo, 
como Dom Bosco, a ampliar seu olhar 
social. Viveu intensamente as ques-
tões de seu tempo e soube inaugurar  
ação evangelizadora e transformado-
ra. 

Em família, viveu a dimensão do 
trabalho como realização e missão. 
Apoiou a comunidade de Morne-
se que enfrentava uma epidemia de 
Tifo e prestou serviços aos atingidos. 
Tendo ela contraído a doença, desco-
bre caminhos de envolvimento social: 
aprende a arte da costura para poder 
ampliar os horizontes das meninas  
de Mornese. Concebeu esse trabalho 
com um foco altamente educativo. Mi-
nistrou uma formação de cunho inte-
gral às meninas. Sabia que afrontava 
não um tipo de pobreza material, mas 
de natureza cultural, como o analfa-
betismo. 

Sua intuição educativa percebeu a 
realidade das meninas de Mornese e 
inaugurou uma cidadania com projetos 
culturais educativos. “Para poder socor-
rer as meninas pobres elabora um projeto 
de vida sob o foco da criatividade e do pro-
tagonismo: deixa a família, a sua liberdade 
e as suas seguranças e decide iniciar uma 
vida de total partilha de bens, de tempo, 
de projetos. Mazzarello tem um programa 
de ação claro e calibrado para realizar e 
nele envolve a amiga Petronilla e outras 
jovens”.8

Fica claro para Mazzarello que sua 
inserção social não era do tipo assisten-
cial, ainda que se devesse prover muitas 
vezes o necessário para a sobrevivência 
das meninas desamparadas. Era uma 
inserção social de caráter educativo-
-preventivo. Sua aguçada criatividade 
lhe permitia dar respostas efetivas às 
necessidades em questão. Tinha uma 
grande e significativa preocupação de 
propiciar estudo às primeiras irmãs da 
comunidade de Mornese para elevar o 
nível cultural. Soube atingir o  público 
a partir da educação, com sua presença 
significativa no território. Sua prática 
antecipou e estimulou a missão educa-
tivo-pastoral, da qual irrompem postu-
ras éticas e cidadãs.

O exercício da cidadania requer es-
pírito de comunhão, responsabilidade 
pela comunidade, significatividade de 
presença no território. Cidadania evan-
gélica exige o compromisso e a vivên-
cia do Sistema Preventivo de educação 
e espiritualidade salesiana.

7. VILLEGAS, M. Cristina J. La ciudadanía evangélica a luz de Valdocco y de 
Mornése. Charla a lãs junioras. Sept. 29, 2001, Colombia.

8. CAVIGLIÀ, Piera. La cittadinanza evangélica nell´ottica de Don Bosco e 
Maria Domenica Mazzarello: non la strategia dell´adattamento, madell´alternati-
va, non dell´assistenzialismo, ma dell´educazione. NizzaMonferrato, 2002.
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Humanismo cristão, salesiano na 

perspectiva da cidadania
O humanismo requer de cada ser 

humano um constante aprimoramen-
to de si mesmo. Requer a capacidade 
de desenvolver plenamente todas as 
suas próprias capacidades. 

Na visão cristã, o ser humano, é 
imagem e semelhança de Deus, ten-
do um valor singular; por isso o hu-
manismo cristão tem uma dimensão 
social muito forte.  Humanismo e ci-
dadania têm relações estreitas, requer 
uma convivência permanente com um 
compromisso de transformações so-
ciais à altura da ética, que possibilite e 
se abra ao bem comum.

O humanismo salesiano considera, 
além disso, as realidades quotidianas: 
do trabalho à cultura, da alegria da 
amizade ao compromisso civil, da na-
tureza em que estamos imersos à edu-
cação pessoal e social, da competência 
profissional à honestidade moral e dos 
próprios gestos e opção; atua na pers-
pectiva de dar um sentido à vida de 
cada dia. A educação através da razão, 
da religião e do carinho de Dom Bosco 

tende a preencher a história da pessoa 
de esperança e futuro. O trabalho apos-
tólico salesiano de todos os Grupos da 
Família é definido pela educação como 
conteúdo da própria missão, pela mo-
dalidade de intervenção para ser eficaz 
e pela opção espiritual dos agentes.

Enfim, o humanismo salesiano tem 
como meta ajudar a cada um no en-
contro do próprio lugar na sociedade 
e na Igreja. A vocação de cada um é o 
ponto mais importante da vida. Somos 
colocados no mundo não para nós, mas 
para os outros, trabalhando numa mis-
são específica como serviço aos irmãos. 
O apelo é a urgência de trabalhar, em 
tudo e sempre, com caridade evangéli-
ca.

Pelo caráter educativo, o carisma 
salesiano tem um compromisso perma-
nente com a formação das novas gera-
ções de cidadãos conscientes e capazes 
de terem uma postura mais participa-
tiva tendo em vista o futuro da huma-
nidade, como casa comum, lugar onde 
todos tenham vida e vida plena!
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“Esta difusão de livros bons é um dos fins principais de 
nossa congregação. Peço-lhes e suplico, portanto, que não 

descuidem esta parte importantíssima de nossa missão.” 
Dom Bosco


