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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta o caso do Colégio de Santa Inês no bairro do Bom Retiro na 

cidade de São Paulo. O bairro apresenta uma característica multicultural, étnica e religiosa, pois 

imigrantes de diversos locais do mundo (de judeus a coreanos) se instalaram na região. Neste 

cenário, o Colégio de Santa Inês foi responsável por acolher essa diversidade, mesmo se 

tratando de uma escola católica. Para entender como se deu esta recepção, foram entrevistadas 

freiras salesianas que tiveram uma passagem significativa na instituição. Dessa forma, foi feita 

uma pesquisa sobre história oral, para saber como seriam realizadas as entrevistas, um 

aprofundamento da pedagogia salesiana, para conhecer a proposta do Colégio, e um estudo 

sobre o multiculturalismo, para o conhecimento da realidade intercultural dos alunos. Estudar 

a intercultura somada à pedagogia salesiana, mostrou-se eficaz para o entendimento da 

educação oferecida pelo tradicional Colégio e como são tratadas as diferenças pluriculturais na 

cidade de São Paulo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Pedagogia salesiana, Multiculturalismo, História oral, Bom Retiro, 

Colégio de Santa Inês. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the case of the Santa Ines School in the neighborhood of Bom Retiro 

in the city of São Paulo. The neighborhood has a multicultural, ethnic and religious feature, as 

immigrants from various parts of the world (from jews to koreans) settled in the area. In this 

scenario, the school was responsible for welcoming this diversity, even if it was a catholic 

school. In order to understand how this reception was given, Salesian nuns who had a significant 

passage in the institution were interviewed. Thus, a research on oral history was carried out to 

find out how the interviews would be carried out, a deepening of Salesian pedagogy, to know 

the proposal of the school, and a study on multiculturalism, to learn about the intercultural 

reality of the students. Studying the interculture together with the Salesian pedagogy proved to 

be effective for understanding the education offered by the traditional College and how the 

multicultural differences in the city of São Paulo are treated. 

 

KEY WORDS: Salesian Pedagogy, Multiculturalism, Oral History, Bom Retiro, Saint Ines 

School. 
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RESUMEN 

 

 

 Este trabajo presenta el caso del Colegio de Santa Inés en el barrio del Buen Retiro en 

la ciudad de São Paulo. El barrio presenta una característica multicultural, étnica y religiosa, 

pues el inmigrante se instala en la región. En este escenario, el Colegio de Santa Inés fue 

responsable de esa diversidad, al igual que se trata de una escuela católica. Para obtener este 

sentido, fueron entrevistadas monjas que vivían y tienen una gran importancia en la institución. 

De esta forma, se hizo una investigación sobre la historia oral, para dar a conocer las 

convenciones sobre las entrevistas, una profundización de la pedagogía salesiana, para conocer 

la propuesta del Colegio, y un estudio sobre el multiculturalismo, para el conocimiento de la 

realidad intercultural de los alumnos. Estudiar la intercultura sumada a la pedagogía salesiana, 

se mostró eficaz para el entendimiento de la educación impartida por el tradicional Colegio y 

cómo son tratadas como diferencias pluriculturales en la ciudad de São Paulo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Pedagogía salesiana, Multiculturalismo, Historia oral, Buen Retiro, 

Colegio Santa Inés.  
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MEMORIAL 

 

“Tente mover o mundo – o primeiro passo será mover a 

si mesmo.” 

Platão 

 

Pensar em minha trajetória acadêmica remete aos tempos mais nostálgicos de minha 

vida, pois minha família e tudo o que vivi influenciou profundamente este processo para me 

tornar quem eu sou através das escolhas de vida que realizei. 

Minha mãe, educadora artística e musical, pianista, tem a maior parcela de culpa pela 

criação que fez. Como professora, sempre me ensinou que o mundo é um local em constante 

transformação, que eu faço parte desta e que preciso contribuir se quiser viver em um local 

melhor. Cresci brincando de tocar piano e vendo minha mãe ensinar esta arte às diversas 

pessoas, especialmente crianças carentes para quais ela dava aula, na antiga ULM 

(Universidade Livre de Música). 

Meus avós, que tinham vindo de Cafelândia para São Paulo tentar uma vida melhor, 

sempre me contavam diversas histórias do interior e do imaginário brasileiro. Gostava muito 

dos mitos e lendas fantásticos e das histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo. Meus irmãos mais 

velhos também chegavam da escola e me contavam muitas histórias. Logo, meu interesse por 

esse universo fantástico só foi se aflorando. Mal sabia que isso iria influenciar meu futuro de 

maneira certeira. Sempre gostei muito de literatura e dos filmes que assistia na famosa “sessão 

da tarde”. Meu grande herói: Indiana Jones.  

Todo esse universo infantil parece algo inócuo, mas é o que moldará o meu destino. Foi 

jovenzinha que decidi que gostaria de ser historiadora, como o Indiana Jones. Sabia ainda que 

um dos caminhos do historiador era a sala de aula. Então, aos 14 anos, optei pelo curso de 

Magistério. E foi uma das melhores decisões da minha vida. 

No curso do Magistério eu acreditava que estaria fazendo uma ponte para a faculdade 

de História. Também não sabia eu que me apaixonaria mais ainda pelo universo da educação e 

da sala de aula. Posso me arriscar em dizer que sou mais apaixonada pela Educação até do que 
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pela própria História. Ou a História é intrínseca à Educação? Bem, não sei responder isso. Mas 

posso contar um pouco o que foram os anos do Magistério. 

O curso de Magistério é uma experiência inenarrável onde você pode viver na prática o 

que é ser professor e como se tornar um educador de excelência. Nenhum curso de graduação 

faz isso. Nem a renomada licenciatura que fiz posteriormente o fez. Por exemplo, ao estudar 

Piaget, pude construir uma caixa operatória e aplicá-la de verdade com crianças, fazer a 

experiência que o próprio Piaget fez em sala de aula. Então, ao ler Piaget, pude aplicar a sua 

teoria, ver se ela realmente funcionava. O curso de Magistério foi incrível por trazer na prática 

todas as experiências construídas pelos principais educadores da história. Todos os outros 

cursos que conheço você faz a leitura de diversos textos, onde a teoria é tão intensa, que nada 

se faz a respeito para você conhecer a mesma na prática. De que adianta ler vários textos de 

diversos autores se você não os vivencia? 

Outro momento crucial foi a minha experiência profissional junto ao Magistério. Os 

estágios que fazia junto ao curso, que me proporcionaram grande aprendizado e enriquecimento 

e as aulas que dava como voluntária e missionária. Fiz o curso de Magistério em um colégio 

das irmãs Salesianas e sempre ajudei no trabalho Pastoral da escola. Além do Ensino Médio e 

do trabalho Pastoral, também, uma vez ao ano, passava as férias de julho em Missão, junto às 

irmãs e, ao longo do ano, entre estágios e aulas do Magistério, dava aula em duas comunidades 

na zona norte, no Jardim Peri e no Jardim Antártica, de alfabetização.  

Essa experiência de lecionar enquanto fazia o curso de Magistério foi o que mais me 

engrandeceu. As aulas de alfabetização foram de extrema gratificação e me fizeram crescer 

numa magnitude que não tenho palavras para explicar o quanto isso me fez ser uma pessoa 

melhor. Com certeza ao invés de ajudar os outros, foram essas comunidades que me ajudaram 

e me fizeram crescer. O maior desafio era como dar uma aula de alfabetização sendo que tinha 

alunos desde cinco até doze anos. E esses desafios foram os mais gostosos da minha vida. Como 

foi bom encontrar na molecada uma saída para poder aprender a ler e a escrever de maneira 

lúdica e prazerosa. Como já disse, ao final, quem saiu ganhando fui eu. Eu que ganhei novas 

experiências, novas vivências e pude crescer como pessoa e como profissional.  

Foram essas experiências do Magistério que mudaram completamente a minha trajetória 

acadêmica. Que me fizeram perceber que era o caminho da educação que eu não poderia 

abandonar de jeito nenhum nessa vida. E que eu poderia ajudar o mundo e transformá-lo de 
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uma maneira simples e gostosa: sendo educadora. A educação tem um poder muito maior do 

que imaginamos. Se todos os nossos políticos percebessem que o nosso mundo só precisa de 

amor e este pode ser ensinado na escola, com certeza teríamos um mundo bem melhor, mais 

justo e igualitário. É o que pretendo fazer para o resto da minha vida. Desde então é o que tenho 

feito. 

Após o Magistério comecei a fazer bacharelado e licenciatura em História na PUC-SP. 

Estava em dúvida se fazia um ano de cursinho para prestar a tão famosa USP. Porém, minha 

mãe aconselhou que para pagar um ano de cursinho, seria melhor que pagasse um ano de PUC 

que eu não iria me arrepender. Com certeza não me arrependi. Uma faculdade incrível. Mas 

com certeza pensando em educação, o curso de Magistério ainda se faz primordial em minha 

carreira.  

A PUC me trouxe a bagagem teórica que me faltava. Além da bagagem teórica, a 

bagagem política. Foi nela que pude me inserir mais profundamente nos movimentos sociais, 

conhecer melhor os partidos políticos (especialmente os ligados ao socialismo), fazer parte da 

militância política e da Igreja e participar ativamente, agora, do mundo adulto. Foram anos 

incríveis, onde pude fazer diversos tipos de experiências sociais e profissionais. Trabalhava de 

segunda à sexta, o dia inteiro, lecionando. Estudava à noite e aos sábados. Era muito puxado. 

Mas tudo valeu muito a pena. 

Nesses anos na PUC participei do grupo de estudos NEMA (Núcleo de estudos em 

Antiga e Medieval), mas logo me decepcionei, pois não tinha tempo para estudar outras línguas, 

ou línguas antigas. Até fiz um tempo de latim e grego, mas era muito difícil ficar sem jantar 

para fazer estas aulas. Fiz monitoria em Medieval I, foi muito proveitosa. Acabei por me 

aproximar dos professores da faculdade de Ciências da Religião, participando também de 

grupos de estudos e comecei a fazer monitoria com dois professores de Introdução ao 

Pensamento Teológico. Fiquei encantada e decidi fazer Iniciação Científica com algo 

relacionado à religião, história, imaginário e educação. Por que não juntar todas as coisas que 

gosto tanto para estudar? 

Ao final da graduação, me sentia muito enriquecida com todas as experiências vividas, 

com todas as disciplinas cursadas, com todos os cursos, palestras, estágios, professores que me 

ensinaram, experiências que foram adquiridas, enfim, com tudo. Tudo foi válido. Mas a questão 

principal é que não nasci em berço de ouro. E eu trabalho desde os meus 14 anos. E o trabalho 
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em minha vida sempre foi prioridade, para ajudar em casa, para ajudar a pagar os meus estudos 

e, para continuar estudando, após a faculdade, foi um desafio maior ainda. 

Após a graduação fiz vários cursos, principalmente relacionados ao Magistério e as 

aulas que dava, agora de História, em escolas. Especialização em História, pós-graduação em 

Educação: História, Cultura e Sociedade, tudo na PUC-SP. E os professores, sempre me 

questionavam porque eu não estava cursando o Mestrado ainda. E eu sabia que para o Mestrado 

eu teria que ter uma dedicação maior. Isso implicava em talvez, até abandonar um dos meus 

empregos. Essa sempre foi uma decisão muito difícil a ser tomada. Sempre me pareceu um 

sonho muito distante. Mais distante ainda por conta do valor. 

Terminei a graduação em 2010. Em 2015, após terminar a pós-graduação, prestei o 

mestrado em Educação na USP. Para minha surpresa, sem orientação de ninguém, com um 

projeto que escrevi por conta própria, passei em todas as etapas de provas: língua, prova 

específica da área, do curso, da Educação, exceto a última etapa: o orientador. Eu não tinha 

orientador. E aí fiquei sabendo que, para entrar em uma instituição de ensino pública, você 

precisa já conhecer alguém de dentro da mesma, ou precisa ter feito a graduação lá, para que o 

orientador já te insira neste universo. Dessa forma, mesmo passando em todas as etapas, eu não 

tinha o orientador. E também não tinha tempo nem disponibilidade para ficar como aluna 

ouvinte ou assistindo aulas de algum professor para ver se conseguia vaga como aluna. 

Então fiquei sabendo sobre o mestrado da UNINOVE. Pensei: a UNINOVE? Falam que 

é universidade popular, para pessoas de baixíssima renda, que não tiveram acesso a uma boa 

educação (como eu, inocentemente, acreditava que tinha tido). E fui pesquisar melhor sobre o 

curso. Descobri que era nota 5 na CAPES. Já comecei a ver com novos olhares. Vi também os 

professores do curso. Comecei a ver que estava erradíssima em meu julgamento. E logo fui 

procurar quando era a inscrição para o mestrado. Faltavam dois dias para as inscrições se 

encerrarem. 

Entrei em êxtase. Gostei do curso. Gostei mais ainda das linhas de pesquisa. Porém, o 

projeto que havia escrito não tinha nada a ver com a linha de pesquisa que gostaria de fazer 

parte. Eu havia escrito (para a USP) um projeto de pesquisa sobre o “Ensino de História e o 

aprendizado de conteúdos procedimentais e atitudinais em sala de aula”, pois era o que mais 

estava trabalhando no momento e acreditava ter fundamentos para uma pesquisa, mas não era 

o que estava apaixonada para tal. Eu queria fazer parte da linha de pesquisa de Educação 
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Popular e Culturas, pois assim poderia unificar, novamente, o que toda a minha trajetória de 

vida me proporcionou: o Magistério, o voluntariado, a Teologia e o ensino religioso, enfim. 

Tantas coisas e tantas abordagens que poderia trazer e estudar nesta linha de pesquisa. Será que 

conseguiria? Mas não daria tempo de escrever um novo projeto. Enfim. Arrisquei-me. Enviei o 

projeto que tinha e fui fazer a prova na esperança de, na arguição oral, conseguir conversar com 

os entrevistadores sobre a minha vontade de fazer parte desta linha de pesquisa, apresentando 

os teóricos que já conhecia sobre o assunto. 

Graças a Deus (e aos professores Maurício e Romão) minhas preces foram atendidas. 

Entrei para o Mestrado com o intuito de reelaborar o projeto que já tinha escrito e dei início às 

aulas. Com o desenrolar das disciplinas e conversando principalmente com o professor Romão, 

fui orientada a começar um novo projeto, do zero, desvinculado do que já havia escrito. E foi 

exatamente isso que fiz.  

As irmãs Salesianas (com quem estudei e trabalho até hoje) possuem uma das escolas 

mais antigas e tradicionais no centro de São Paulo, o Colégio de Santa Inês, que fica no bairro 

do Bom Retiro. Este bairro sempre me inquietou, pois minha mãe me levava em seu trabalho 

quando era pequena, para a antiga ULM (hoje o prédio da Oficina Cultural Oswald de Andrade) 

e eu sempre ia aos encontros de Pastoral do Colégio Santa Inês, também. Além de ser um bairro 

que frequentava com a família por conta do comércio na Rua José Paulino. Comíamos bureka 

na casa húngara ou, com sorte (e dinheiro), conseguíamos almoçar um mussaká no Acrópolis 

(restaurante grego). O mais gostoso era comer um pedaço de abacaxi fresquinho que ficava nos 

carrinhos da rua, naqueles dias ensolarados, ou quando minha mãe me deixava comprar quebra-

queixo de algum nordestino ou entrar em alguma lojinha coreana para comprar “besteira” 

(guloseimas). Aprendi logo que aquela dança que os bolivianos faziam na Praça Tiradentes era 

cumbia. E morria de medo dos caras barbudos que andavam todos de terno preto e trancinhas 

esquisitas (judeus ortodoxos). Meu irmão mais velho estudou na ETESP, ali no bairro também, 

e passei a conhecer a tribo dos estudantes roqueiros e cabeludos de uniforme rasgado. Quanta 

diversidade! 

Poderia ficar horas contando todas as experiências sociais que vivi no bairro do Bom 

Retiro. Quanta coisa rica e diferente! E foi essa pluralidade e diversidade que me fez pensar 

que este deveria ser o meu objeto de estudo: a questão da multiculturalidade no bairro do Bom 

Retiro. Principalmente após conhecer um pouco mais os estudos do professor Maurício Pedro 

da Silva e da minha linha de pesquisa, sobre culturas. Claro que este é um tema muito 
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abrangente, onde poderia passar a vida toda estudando as questões do bairro e sua pluralidade. 

Assim, o meu recorte vai ser a ótica das irmãs salesianas sobre as diferentes culturas no bairro. 

Como as irmãs Salesianas enxergam essa multiculturalidade, essa transição de culturas e, como 

foi para elas, que antes tinham um internato de meninas católicas, hoje receberem alunos de 

diferentes etnias, sexos e religiões dentro da escola. 

O percurso que será feito para entender a questão são entrevistas com as irmãs que 

moraram no Colégio de Santa Inês e vivenciaram as questões apresentadas e, a partir dos dados 

coletados, será feita a análise da sua perspectiva das mudanças no bairro e dentro da escola. 

Outra questão apontada é a da interdisciplinaridade, vista claramente quando aponto a 

multiculturalidade. Por fim, inseri minha trajetória pessoal de maneira incisiva em minha 

trajetória acadêmica, não podendo separar uma questão à outra.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Lembrai-vos de que a educação é coisa do 

coração” 

Dom Bosco 

 

 

Estudar e escrever sobre a temática do universo da Educação é algo que o mundo 

realmente necessita. Cada vez mais temos as pessoas valorizando um mundo material, 

capitalista, onde se visa ao lucro e ao consumo, insensível às questões humanas que, por fim, é 

que motiva as nossas vidas. Trazer à tona conflitos pertinentes que regem a conduta do ser 

humano e explicam sua presença no mundo seja, talvez, a única esperança que a sociedade 

tenha de mudança. 

Este trabalho acadêmico trará questões referentes às muitas vertentes da nossa 

sociedade, temáticas multiculturais e de inserção no universo da educação que com certeza 

contribuirão para a reflexão e construção de um mundo mais justo e igualitário, foco desta área 

de pesquisa, Educação Popular e Culturas. 

Nesta pesquisa encontraremos um estudo de caso sobre o bairro do Bom Retiro, da 

cidade de São Paulo, como as diversas etnias que passaram a morar na região se instalaram no 

local e, também, como as diversas comunidades foram acolhidas em seus estudos no ambiente 

católico salesiano das irmãs do Colégio de Santa Inês.  

Um dos bairros mais antigos e icônicos da cidade de São Paulo, o Bom Retiro 

caracteriza-se hoje pelo intenso comércio e suas antigas tradições e fundações, como a 

referência das escolas de samba Tom Maior e Gaviões da Fiel, e o antigo Sport Club Corinthians 

Paulista. Seu nome é originário da antiga Chácara do Bom Retiro, construído originalmente 

para abrigar algumas famílias ricas início do século XIX,dentre elas a do marquês de Três Rios. 

O bairro também é pioneiro na instalação do primeiro prédio no Brasil destinado à linha de 

montagem de automóveis, com inauguração da fábrica da Ford, em 1921. Também temos no 

bairro as importantes instalações de um campus da FATEC (Faculdade de Tecnologia do Estado 
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de São Paulo) e do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Bem como as linhas centrais do metrô 

da cidade, estações Armênia, Tiradentes e Luz. 

As primeiras instituições escolares da região também surgiram no mesmo período de 

fundação do bairro. A congregação salesiana, fundada por Dom Bosco no final do século XIX, 

na Itália, se instalou na região com dois tradicionais colégios que atuam até hoje no bairro: o 

Colégio Liceu Coração de Jesus (1855), administrado pelos padres salesianos, e o Colégio de 

Santa Inês (1907), administrado pelas irmãs salesianas. 

A educação salesiana na região se instalou de maneira sólida e eficaz com essas duas 

instituições escolares e todas as obras que os salesianos abrigam, como as paróquias, igrejas, 

obras sociais e oratório. A área de atuação dos salesianos é na vida social e educacional de uma 

comunidade. Cenários propícios para a uma região que estava em constante crescimento e 

desenvolvimento, como o bairro do Bom Retiro, que ao longo de sua história, foi abrigando 

cada vez mais pessoas, com diversas necessidades. 

O bairro do Bom Retiro é um dos mais singulares da cidade de São Paulo, 

principalmente por conta de sua trajetória histórica que abrange tantas etnias e povos de diversas 

localidades do mundo, que se instalaram na região ao longo dos anos. Resquícios da presença 

dos primeiros italianos, observamos a cultura judaica tanto na arquitetura, no comércio, como 

nos próprios ortodoxos que ainda residem na região, a fusão intensa do universo coreano com 

seus comércios e restaurantes, bem como os bolivianos e latinos que transformam o fluxo do 

bairro diariamente. 

Esta pesquisa terá como metodologia um estudo de caso. Como as irmãs salesianas do 

Colégio de Santa Inês abrigaram alunos de diferentes etnias e tradições religiosas ao longo dos 

anos. Como uma escola católica e tradicional na região, um internato de meninas, 

primeiramente, passou a receber alunos com diferentes tradições culturais para serem inseridos 

em nossa sociedade. 

Posto isto, será apresentada aqui uma pesquisa de campo onde quatro irmãs salesianas 

que tiveram uma sólida e profunda trajetória na escola, desde os primórdios de sua fundação e 

colocação no bairro, foram entrevistadas para contar um pouco como foi o percurso de um 

internato de meninas católicas da região que passou a receber alunos de diferentes grupos 

étnicos. 
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O trabalho com as entrevistas é de extrema importância no mundo acadêmico. Até pouco 

tempo atrás não se dava valor à história oral, àquela história que não estava escrita em livro 

nenhum, não tinha sido teorizada, porém, tão eficaz e funcional que se faz no entendimento de 

certos assuntos para que sejam colocados em prática. Trazer a perspectiva oral de uma realidade 

é deixar viva a memória. Este trabalho também tem a função de deixar viva a presença e 

memória salesiana da região, através da perspectiva dessas irmãs e sua rica experiência e 

trajetória de vida. 

No primeiro capítulo desta dissertação, será apresentado todo o percurso metodológico 

utilizado: a perspectiva salesiana frente à diversidade cultural e religiosa, o objetivo deste 

trabalho, a história do Colégio de Santa Inês e suas educadoras, as irmãs salesianas, quais foram 

os procedimentos adotados e os teóricos utilizados como referência para a base desta pesquisa.  

No segundo capítulo será colocado como foi feito o percurso teórico da pesquisa. 

Primeiramente, através dos diversos estudiosos sobre história oral, para que fossem realizadas 

as entrevistas, como Ecléa Bosi, Portelli, Benjamin, Bergson, Halbwachs e Pollak. Em um 

segundo momento, como se dá toda fundamentação teórica da pedagogia salesiana e o caminho 

histórico percorrido pelo seu fundador, São João Bosco, idealizador do Sistema Preventivo de 

educação, base deste estudo, por meio de renomados autores sobre o tema, como Braido. Todo 

este estudo teórico se complementará com os autores Ana Canen, Moreira, Candau e Stuart 

Hall, tão importantes no que tange ao assunto da multiculturalidade, ponto de referência deste 

estudo. 

No capítulo terceiro será apresentada a parte empírica desta pesquisa. O universo 

estudado, o bairro do Bom Retiro e o Colégio de Santa Inês, os sujeitos estudados e abordados, 

as irmãs salesianas, e a pedagogia salesiana frente à questão do multiculturalismo étnico e 

religioso. 

Por fim, um último capítulo trará as considerações finais sobre o assunto, a confirmação 

ou refutação da hipótese apresentada de como divergentes etnias e culturas foram acolhidas 

pelas irmãs no Colégio de Santa Inês e como se deu este processo educacional.  
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CAPÍTULO 1: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

A elaboração de uma pesquisa baseia-se na escolha do objeto de estudo e na definição 

clara de propósitos de investigação, entre os diversos assuntos levantados. Dessa forma, este 

capítulo tem o objetivo de apresentar o delineamento da pesquisa realizada e como se deu a 

coleta e o tratamento dos dados.   

 

 

1.1. OBJETO  

O objeto desta pesquisa é a pedagogia salesiana frente à questão da diversidade cultural, 

étnica e religiosa e perante os desafios contemporâneos do mundo moderno, além da inserção, 

no contexto citado, dos diferentes alunos de diversas comunidades tradicionais no bairro do 

Bom Retiro, ou seja, como eles foram acolhidos no Colégio de Santa Inês pelas irmãs 

salesianas. 

 

 

1.2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é mostrar como se dá a educação salesiana no cenário paulistano 

e no bairro do Bom Retiro, como foram as transformações educacionais de um contexto 

tradicional de ensino, inserindo-se no mundo moderno e cheio de transformações, de diferenças 

étnicas e sociais. Essencialmente, também, fazer um resgate da memória e da história das irmãs 

salesianas do Colégio de Santa Inês, por meio de sua experiência pedagógica com as diferentes 

etnias do bairro. 

 

 

1.3. UNIVERSO 

O Universo da pesquisa será o Colégio de Santa Inês. A metodologia utilizada foi um estudo 

de caso, analisando como crianças e jovens das diversas etnias do bairro do Bom Retiro foram 

acolhidos dentro do Colégio pelas irmãs salesianas. 
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1.4. SUJEITO 

Os sujeitos analisados serão algumas irmãs salesianas que possuem uma trajetória de vida 

intensa e rica no Colégio de Santa Inês. Por meio de entrevistas, foram analisadas sua 

perspectiva educacional e as transformações com a comunidade inserida dentro da escola. 

 

 

1.5. METODOLOGIA 

A metodologia empregada na pesquisa consiste, basicamente, em três etapas distintas:  

• Pesquisa bibliográfica dos principais teóricos sobre o assunto (História Oral, Pedagogia 

Salesiana, Multiculturalismo); 

• Pesquisa documental, com a história do Colégio de Santa Inês e do bairro do Bom Retiro; 

• Entrevistas semiestruturadas sobre a presença das irmãs salesianas no Colégio de Santa 

Inês. 

Desse modo, o percurso metodológico deu-se por meio de entrevistas, da pesquisa 

exploratória e análise bibliográfica. Compreende-se que, ao se realizar uma pesquisa, é preciso 

“promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” (LUDKE e ANDRE, 

1986, p.1). Por isso, optamos pela pesquisa de campo no universo das entrevistas e a realidade 

exploratória, pois ela “têm por finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

com vistas na formulação de problemas mais precisos” (GIL, 2002, p.45). Adotou-se esse 

método por entender que o objeto em estudo insere-se em uma realidade ampla e complexa.  

Este estudo exploratório iniciou-se por meio da pesquisa bibliográfica: realizou-se uma 

revisão na literatura pertinente, consultando os teóricos que embasaram a discussão sobre 

história oral, antes de se iniciarem as entrevistas em campo: Bosi (1994); Benjamin (1994); 

Bergson (1999); Halbwachs (2004); Poollak (1989); Portelli (1997). 

Quanto à concepção da pedagogia salesiana, recorreu-se às ideias e à fundamentação 

teórica o próprio Dom Bosco, pai e fundador dos Salesianos, bem como dos principais 

estudiosos do Sistema Preventivo, como Braido (2004), Nanni (2014), Cabrino (2009), Ferreira 

(2000), Lenti (2013), Sandrini (2012) e Scarmussa (1995). Sobre as questões de 

multiculturalidade, foram pensados nos principais autores sobre o assunto: Stuart Hall (2003; 

2006) e Ana Canen (2000; 2002), como fundamentos para os princípios étnicos analisados ao 

longo da dissertação. 
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Além desses teóricos, a pesquisa se respalda em documentos, cartas, decretos e outros, 

referentes à educação salesiana no Brasil, como os trabalhos com oratório festivo, a história do 

bairro do Bom Retiro e do Colégio de Santa Inês. 

O referencial teórico, empregado como base para confrontar a análise do objeto em 

estudo e o universo pesquisado, envolveu o contexto histórico da pedagogia salesiana no 

mundo, sua inserção na realidade brasileira paulistana, a perspectiva com que foram educados 

os alunos do Colégio de Santa Inês no bairro do Bom Retiro sob as suas diferentes culturas e 

tradições. 

 Em seguida aprofundamos o estudo com a pesquisa documental, que segundo Gil 

(2002, p. 45), “[...] vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com o objeto da pesquisa”. São considerados 

documentos: “quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação 

sobre o comportamento humano” (PHILLIPS apud LUDKE; ANDRE, 1986, p. 38). A pesquisa 

documental é um procedimento metodológico muito usado em ciências humanas e sociais, 

devido ao fato de que a maior parte das fontes, escritas ou não, são, quase sempre, a base do 

trabalho de investigação.  

Desse modo, justificam-se o estudo documental e o estudo empírico, por meio das 

entrevistas, dos alunos do Colégio de Santa Inês, sobretudo por se tratar de uma das instituições 

de ensino mais tradicionais do centro de São Paulo, cuja trajetória iniciou-se em 1907 e ainda 

está em processo de implantação e reformulação de toda a sua estrutura, até mesmo nos 

fundamentos da congregação salesiana. Portanto, as práticas institucionais são embrionárias, o 

que permitirá no futuro outras investigações. 

  O estudo documental partiu das questões da pesquisa: em que contexto a pedagogia 

salesiana se reformulou ao longo dos anos para acolher diferentes tipos de alunos com diferentes 

necessidades, seja de cunho educacional ou até mesmo teológico?  O Colégio de Santa Inês 

soube se adaptar às novas realidades propostas pela contemporaneidade ou ficou inerte às 

diversas situações apresentadas? Logo, nosso objeto de estudo é a inserção desses alunos 

multiculturais na realidade católico-salesiana, cabendo assim análise sobre o contexto 

educacional salesiano e a implantação de políticas pedagógicas dentro da instituição, a fim de 

tentarmos compreender como ambos influenciam na inclusão social dos estudantes. Dessa 

forma, temos como objetivos específicos da pesquisa: a pedagogia salesiana; o contexto 

multicultural e étnico; descrever os critérios de acesso e permanência dos estudantes; percepção 

do acolhimento dos estudantes neste processo.    
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Nesse sentido, as fontes documentais constituem uma fonte estável, natural e rica, dando 

mais estabilidade ao estudo pretendido, além do "baixo custo" que oferece uso desta técnica, 

considerando que os documentos são registros escritos que proporcionam compreender 

informações, dados, fatos e podem contribuir para desvelar intenções de cunho político, 

econômico, cultural, territorial e social, quanto a sua elaboração, pois se constituem em 

manifestações registradas em determinados contextos sociais e históricos. São considerados 

documentos: “quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação 

sobre o comportamento humano”. (PHILLIPS, 1974, apud LUDKE e ANDRE, 1986, p. 38).  

Além do estudo documental, apliquei o método da técnica de observação assistemática, 

baseado nas discussões de Marconi e Lakatos (2009, p.98): 

 

[...] espontânea, informal, ordinária, simples, livre [...] consiste em e recolher 

e registrar os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos 

especiais [...] é mais empregada em estudos exploratórios e não têm 

planejamento e controle previamente elaborado. 

 

Ressalta ainda, Ludke e André (1986, p. 26): 

 

[...] a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com 

fenômeno pesquisado [...] acompanhar in loco as experiências diárias dos 

sujeitos, pode apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 

atribuem à realidade que os cerca e às suas ações. 

 

Após a fase de coletas de dados, iniciou-se a análise com o objetivo de responder aos 

questionamentos da pesquisa. A organização dos dados ocorreu da maneira que possibilitasse 

o fornecimento de respostas ao problema proposto da investigação, procurando interpretar e 

fundamentar com base nas discussões teóricas registradas da pesquisa bibliográfica e nos outros 

conhecimentos anteriormente obtidos. 

Assim, para realização desta pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa. A articulação 

dessa abordagem justificou-se pela necessidade de desvendar os múltiplos aspectos que 

envolvem o objeto de estudo escolhido, tendo em vista a necessidade de análise de conteúdo 

nos livros pesquisados, aliados às entrevistas realizadas, tratando-se de uma análise de cunho 

subjetiva. Além disso, objetivamos, com esta pesquisa, auxiliar estudos futuros sobre a 

educação salesiana no Brasil, já que se trata de uma análise rica do contexto sociocultural e 

multiétnico, baseada em postulados explicativos, para proporcionar uma maior diversificação 

das ideias expostas. Destaca Minayo (2008 p. 21-22): 
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A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

 

 

1.6. PROCEDIMENTOS 

A utilização da técnica de análise de conteúdo é um procedimento sistemático de 

interpretação, viabiliza conhecer as mensagens implícitas e explicitas e compará-las com o que 

está codificado nos documentos. De certo modo, é uma interpretação pessoal por parte do 

pesquisador com relação à percepção que tem dos dados coletados. Não é possível uma leitura 

neutra. Toda leitura se constitui numa interpretação. Segundo Laura Franco (2007, p.12) “o 

ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, 

silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada”. Ela é, ainda, considerada “uma 

técnica de pesquisa para fazer inferências válidas e replicáveis dos dados para o seu contexto” 

(KRIPPENDORFF, 1980, apud LUDKE e ANDRE, 1986, p. 41).  

A unidade de análise adotada, nos termos de Laura Franco (2007), foram as entrevistas 

com as irmãs salesianas. Essa unidade desdobra-se em duas outras dimensões complementares: 

unidades de registro e unidades de contexto. As unidades de registro foram a implantação de 

ações afirmativas e as unidades de contexto, o conteúdo dos documentos selecionados.  

O tratamento dos dados teve como objetivo analisar e entender criticamente o objeto 

estudado, em suas especificidades explícitas e ocultas, seus sentidos e significados. Entendendo 

esta análise, segundo Minayo (2008, p. 199) “como mais que um procedimento técnico, a 

análise de conteúdo é uma histórica busca teórica e prática no campo das investigações sociais”, 

este tipo de análise possibilita “a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens” (BARDIN 1979 apud MINAYO, 2008, p.83). 

Realizou-se, por meio da técnica de análise de conteúdo, nos escritos analisados, a 

proposta de política de inclusão social, de alunos pluriculturais com desdobramento no sistema 

de acesso e permanência dos estudantes na escola salesiana. Essa análise permitiu identificar, 

verificar e avaliar como está sendo implementada e transformada a educação em nosso país. 

Todavia, os referenciais teóricos foram fundamentais para complementar a análise dos dados e 

viabilizar a interpretação das informações contidas nos documentos e entrevistas. 
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Essa estratégia de análise foi realizada por meio da definição de categorias temáticas, 

expostas adiante. Em segundo plano, também realizamos um intenso estudo da pedagogia 

salesiana, a fim de observarmos como as questões educacionais estavam relacionadas com o 

acolhimento dos jovens de diferentes etnias. Em um terceiro momento, uma análise da questão 

do que é multiculturalidade e como se dá a inserção de diferentes etnias em certo tipo de 

comunidade, no caso, na comunidade educacional salesiana. Por fim, realizamos uma fusão do 

resultado das entrevistas com o material teórico analisado. 

 

 

1.7. QUESTÕES DE PESQUISA (NUCLEAR E DERIVADAS 

O presente trabalho tem como problema de pesquisa as seguintes questões: Como a 

pedagogia salesiana lidou e tem lidado com a diversidade cultural, religiosa e étnica do bairro 

do Bom Retiro, em particular no Colégio de Santa Inês? Como as irmãs salesianas receberam 

e têm recebido esses alunos, dentro do contexto multicultural? 

 

 

1.8. HIPÓTESE E VARIÁVEIS 

A hipótese deste trabalho é de que os alunos de diferentes realidades multiculturais foram 

acolhidos pelas irmãs salesianas no Colégio Santa Inês, tendo sua cultura e religião respeitadas, 

isto é, sem a imposição do catolicismo. 

 

 

 

1.9. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta pesquisa, foi feito inicialmente um estudo com os principais teóricos de História oral, 

para saber como tratar com a questão das entrevistas que foram feitas com as irmãs salesianas. 

Ecléa Bosi, Maurice Halbwachs, Henri Bergson, por exemplo, foram alguns teóricos 

empregados.  

Na sequência, um estudo aprofundado sobre a pedagogia salesiana, por meio dos 

manuscritos de Dom Bosco e os principais teóricos dessa pedagogia, como Prieto Braido, se 

fez fundamental para conhecer a proposta do Colégio de Santa Inês. 
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Antes de estudar as questões e história do bairro do Bom Retiro, foi feita uma análise sobre 

o que é multiculturalismo e como ele se insere no universo da educação, por meio dos estudos 

de Ana Canen e Stuart Hall, essencialmente. 

 

 

1.10. CATEGORIAS DE ANÁLISE 

As categorias selecionadas para a análise dos dados coletados foram fundamentadas nos 

autores que sustentam a base teórica da pesquisa, em consonância com os objetivos traçados 

nessa investigação. As três categorias, a priori, são: história oral, pedagogia salesiana e 

multiculturalismo. As subcategorias surgiram após o estudo documental e observações, 

devidamente inseridas dentro das categorias pré-existentes. Uma breve exposição do conceito 

das categorias é traçada na parte metodológica e o desdobramento, nos excertos teóricos; as 

subcategorias, por sua vez, são explicadas na análise dos resultados. 

 

Quadro: Categorias e subcategorias de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias de análise Subcategorias de análise 

 

 

História Oral 

Memória  

História 

Entrevistas 

Oralidade 

 

 

Pedagogia Salesiana 

 

Dom Bosco 

Sistema Preventivo  

Educação 

Razão, Religião e Amorevolezza 

 

 

Multiculturalismo 

 

Educação 

Religião 

Cultura 

Intercultura 
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1.11. REVISÃO DA LITERATURA 

 

AUTOR, 

ANO e 

LOCAL 

TÍTULO RESUMO FOR-

MA- 

TO 

WERNEC

K, Vera 

Rudge. 

Rio de 

Janeiro, 

Fundação 

Cesagranri

o, 2008. 

 

Uma 

avaliação 

sobre a 

relação 

multiculturali

smo e 

educação 

O artigo tem como objetivo a avaliação da relação 

entre multiculturalismo e educação. Inicia com 

considerações gerais sobre o tema, passando, em 

seguida, para a análise das noções de identidade e de 

cultura, categorias indispensáveis para a 

compreensão da noção de multiculturalismo. 

Conceitua então a educação como o processo que 

leva o educando a reconhecer, apreender e 

hierarquizar os valores de modo próprio e adequado 

para que possa situar-se no mundo como pessoa e 

como personalidade. Entendendo a avaliação como a 

análise do valor de algo com relação a um 

determinado referencial, vai fundamentar-se do 

ponto de vista filosófico na Teoria dos Valores de 

Max Scheler (1955) e de YvanGobry (1975). Do 

ângulo sociológico baseia-se em Tomás Tadeu da 

Silva (1994, 2005). Conclui levantando as exigências 

da educação com relação ao multiculturalismo e 

mostrando a necessidade do estabelecimento de 

referenciais para que se possa realizar o 

procedimento da avaliação dessa relação. 

Artigo 

PASSOS 

JUNIOR, 

Dilson. 

2011. 

O ensino 

superior no 

Centro 

Universitário 

Salesiano de 

São Paulo – 

UNISAL: 

discutindo 

sua 

identidade 

salesiana. 

Este trabalho investiga se o Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo – UNISAL – permanece fiel 

aos critérios educacionais elaborados por João Bosco 

no século XIX para atender então a adolescentes e 

jovens das classes populares. Para esta análise adota-

se como referencial teórico o Historicismo. Analisa-

se a Itália no século XIX no seu Risorgimento 

político e o confronto entre a mentalidade rural de 

matriz medieval e a urbana, burguesa e liberal. Neste 

contexto de confrontos João Bosco elabora seu 

projeto educativo denominado Sistema Preventivo, 

em que a presença física e afetiva do educador é a 

chave para a educação. Este projeto educacional é 

implantado em vários países, inclusive no Brasil, 

como um braço da romanização encetada pelo papa 

Pio IX e entendida pelos salesianos como uma ação 

catequética e civilizatória. Em 1952 os salesianos 

estendem sua ação para o Ensino Superior 

implantado sucessivamente nas cidades paulistas de 

Lorena, Americana e Campinas. Como o fundador 

não havia contemplado em seus projetos de trabalho 

com a juventude, o atendimento ao ambiente 

universitário, há a rejeição da maior parte dos sócios 

Tese 
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salesianos a essa presença no ensino superior, 

entendendo-a como infidelidade ao projeto da 

congregação que se destinava aos jovens pobres e 

marginalizados. No final do século XX o projeto 

universidade salesiana, já implantado e consolidado, 

é assumido por meio das IUS – Instituições 

Universitárias Salesianas - congregando mais de 

cinquenta escolas salesianas de ensino superior no 

mundo. O questionamento central deste trabalho é se 

existe efetivamente uma identidade salesiana no 

UNISAL ou se ela seria apenas um simulacro. A 

questão é analisada a partir do discurso institucional 

e da prática docente procurando verificar se os 

alunos do UNISAL estão imbuídos dos princípios e 

valores educacionais salesianos. A tese, a partir da 

análise do Mito fundacional, dos ritos institucionais 

e dos símbolos da fundação salesiana, procura 

verificar se a incidência do ideário desta agência de 

educação confessional é real no ambiente 

universitário ou se sua ação está antes nos discursos 

institucionais que nas práticas da docência. 

ALMEID

A, Núbia 

Ferreira, 

2016. 

Formação 

Profissional e 

cristã da 

juventude 

salesiana e a 

Pedagogia de 

Dom Bosco 

O artigo relata os passos iniciais de uma pesquisa 

sobre História da Educação Salesiana e o 

desenvolvimento da Pedagogia de Dom Bosco em 

escolas profissionais, especificando a pesquisa 

realizada nos arquivos das escolas profissionais 

salesianas localizadas em Juazeiro do Norte (Brasil) 

e a Oficina de Arte e Ofício de São Jose em Lisboa 

(Portugal) inauguradas, respectivamente, em 1906 e 

1942. A investigação visa analisar como os 

diferentes atores sociais, vivenciando realidades 

específicas, se apropriam do saber educacional dos 

salesianos para produzir suas histórias educacionais 

constatando abrangências e limitações comuns em 

seus diferenciados contextos. Os documentos e 

outras fontes que serviram de divulgação do modelo 

educacional institucionalizado correspondiam ao 

que determinado grupo esperava de uma instituição 

escolar e que está expresso na forma como se 

desenvolveu a experiência portuguesa e brasileira 

por meio do uso da pedagogia de Dom Bosco. 

Utilizamos concepções teóricas sobre o que diz 

respeito ao desenvolvimento da escolarização, a 

partir das práticas escolares cotidianas nas oficinas. 

Processo que no entender dos autores Jean Michel 

Chapolie e Jean Michel Briand constitui resultado de 

uma interação da Instituição com a sociedade local, 

onde podemos observar o entrecruzamento de 

interesses sociais, morais e religiosos que definem 

uma determinada população.  

Artigo 



29 
 

 
 

SOUZA, 

Giovane 

de, 2012, 

Pontifícia 

Universida

de 

Católica 

do Rio 

Grande do 

Sul. 

Educadores 

sociais sob a 

perspectiva 

da pedagogia 

social e do 

sistema 

preventivo: 

configuraçõe

s da educação 

salesiana 

A presente proposta tem como objetivo principal 

refletir acerca do perfil do educador social que atua 

em obras sociais salesianas na região sul do Brasil 

tendo como teoria-base a Pedagogia Social, a 

Educação Popular na América Latina e o Sistema 

Preventivo aplicado por Dom Bosco. Para tanto, 

procurou-se as bases da Pedagogia Social, dando 

ênfase às teorias que subjazem à Educação Social, 

compreendida nesta dissertação como Educação 

Popular, devido à inserção e prática social das obras 

salesianas pesquisadas. Acerca do escopo principal 

desta dissertação, além de identificar o perfil dos 

educadores sociais que atuam nas obras salesianas, 

refletiu-se também sobre suas percepções acerca de 

seus educandos, seu comportamento fora da obra 

salesiana, os valores que o constituem, as 

contribuições que estes educadores trazem tendo em 

vista que a educação oferecida nestas obras sociais 

são de cunho não-formal, através da modalidade de 

cursos e oficinas, profissionalizantes ou semi-

profissionalizantes. Comporam o quadro de sujeitos 

de pesquisa realizada, educadores que trabalham nas 

mais variadas áreas que, na diversidade de formação, 

procuram encontrar semelhanças na sua atuação 

pedagógica, tendo por base o Sistema Preventivo de 

Dom Bosco. Os resultados apontam que cerca de 

58% dos educadores destacaram o trabalho com os 

valores espirituais e morais como principais 

necessidades a serem trabalhadas nas obras 

salesianas, registrando a seguir, o respeito ao outro e 

a presença educativa (55%) e a disciplina com 

amorosidade (53%) como as principais 

características da educação salesiana e, 

consequentemente, do trabalho que deverão realizar 

no seu dia-a-dia. Postula-se que o tripé teórico do 

Sistema Preventivo também está elucidado na mente 

e na prática do educador: a atitude de acolhida, o 

clima de família na instituição e a prática e vivência 

dos valores espirituais e morais são as marcas 

deixadas por quem passa por uma obra salesiana. 

Dissertaç
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SILVA, 

Ana Maria 

Nunes;  

PRIMÃO, 

Juliana 

Cristina 

Magnani; 

ALEXAN

DRE, 

Ivone 

Multiculturali

smo e 

educação: 

desafios para 

o educador 

 

A educação é muito importante na formação de 

gerações de valores como tolerância, cidadania 

crítica e valorização da pluralidade cultural. O 

objetivo do presente texto é trazer reflexões sobre o 

multiculturalismo na educação e alguns desafios para 

a prática docente. A alternativa educacional é 

entendida como meio de proporcionar a formação de 

gerações e deve ser aberta à diversidade cultural e 

desafiadora, de congelamentos identitários e 

preconceitos. O educador deve estar comprometido 

Artigo 



30 
 

 
 

Jesus. 

2012, 

Universida

de do 

Estado de 

Mato 

Grosso 

com a transformação da sociedade para fornecer um 

melhor sistema de saúde, aprimoramento do 

conhecimento científico, do bem-estar emocional e 

da justiça social. Ele deve trazer no seu cotidiano 

uma perspectiva multicultural que resulte em um 

discurso alternativo, valorizando as identidades e 

reconhecendo a identidade do ‘outro 

WERNEC

K, Vera 

Rudge. 

2008, 

Fundação 

Cesgranrio 

Uma 

avaliação 

sobre a 

relação 

multiculturali

smo e 

educação 

 

O artigo tem como objetivo a avaliação da relação 

entre multiculturalismo e educação. Inicia com 

considerações gerais sobre o tema, passando, em 

seguida, para a análise das noções de identidade e de 

cultura, categorias indispensáveis para a 

compreensão da noção de multiculturalismo. 

Conceitua então a educação como o processo que 

leva o educando a reconhecer, apreender e 

hierarquizar os valores de modo próprio e adequado 

para que possa situar-se no mundo como pessoa e 

como personalidade. Entendendo a avaliação como a 

análise do valor de algo com relação a um 

determinado referencial, vai fundamentar-se do 

ponto de vista filosófico na Teoria dos Valores de 

Max Scheler (1955) e de YvanGobry (1975). Do 

ângulo sociológico baseia-se em Tomás Tadeu da 

Silva (1994, 2005). Conclui levantando as exigências 

da educação com relação ao multiculturalismo e 

mostrando a necessidade do estabelecimento de 

referenciais para que se possa realizar o 

procedimento da avaliação dessa relação. 

Artigo 
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O, Sônia 
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Marchiora
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do 

Rosário;  

MORALE

S, 

Angélica 

Góis. 

2012, 

Universida

de Federal 

de Santa 

Maria 

Movimentos 

sociais, 

multiculturali

smo e 

educação: 

desafios para 

a sociedade 
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ea 

 

O presente estudo é de cunho teórico, focando a 

relação de movimentos sociais multiculturais e a 

educação. Tem por objetivo analisar dados 

pertinentes, inter-relacionados, sobre tensões e 

conflitos de grupos socioculturais, para se pensar 

uma educação contemporânea que valorize a 

dinâmica multicultural. Inicialmente são evocados 

alguns pressupostos conceituais de movimento 

social e, neste contexto, de movimento social 

multicultural em conexão a algumas premissas para 

sua compreensão processual, visando a alternativas 

de coexistência entre diferentes culturas. Em 

sequência, no quadro de uma contextualização 

histórica dos movimentos multiculturais no mundo e 

no Brasil, são discutidos o significado, as abordagens 

e a urgência da temática multicultural na educação 

formal, ou não. Nessa linha de reflexões, conclui-se 

o texto, destacando a necessidade das instituições 

formadoras (universidades e escolas) tratarem das 

questões multiculturais, em vista da formação cidadã 

dos sujeitos-alunos. Nesse sentido, enfoca-se uma 

formação político-cultural referenciada, que implica 
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conhecer e refletir sobre a realidade multicultural, 

para projetar transformações quanto a uma 

convivência intercultural respeitosa e justa. Para 

tanto, destaca-se a urgência da formação de 

educadores multiculturais numa orientação 

pedagógica crítica, includente e emancipatória 

GABATZ, 

Celso. 

2006. 

Pontifícia 

Universida

de do Rio 

Grande do 

Sul 

Religião e 

multicultur

alismo: o 

diálogo 

como 

categoria 

central na 

teologia 

contempor

ânea 

 

A partir da afirmação da globalização e do 

multiculturalismo como características definidoras 

da sociedade atual, o presente artigo destaca o 

diálogo como categoria fundamental da reflexão 

teológica contemporânea. A crise econômica global 

remete a uma crise fundamental de relações do ser 

humano com sua realidade social. Impõe-se retomar 

o diálogo com base em novos paradigmas. O diálogo 

torna-se uma exigência para as diferentes tradições 

religiosas. O artigo busca compreender como nos 

últimos anos o pensamento teológico, tomando a 

categoria diálogo como eixo norteador tem evoluído 

do ecumenismo à teologia pluralista e como, neste 

movimento, se abrem novas perspectivas não 

somente para a reflexão teológica, mas, sobretudo, 

para a construção de um novo paradigma ético 

global. 
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de Fátima, 

2007, 

PUC-SP 

A formação 

de 

professoras 

da Escola 

Normal do 

Colégio 

Santa Inês: a 
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Brasil 

inserida na 

pedagogia 

católica 

(1927-1937) 

Nesta pesquisa, o enfoque recai sobre a atuação 

educativa das Irmãs Salesianas no Brasil, 

desenvolvida na Escola Normal Livre Anexa ao 

Colégio de Santa Inês para a formação de 

professoras, entre os anos de 1927 (quando da 

aprovação, obtida do governo estadual, da escola 

normal livre anexa ao colégio de Santa Inês nos 

moldes da Lei 2.269 de 31 de dezembro de 1927) a 

1937 (início do Estado Novo). Por essa temática, 

dialoga com assuntos como formação de professores, 

escola normal, educação católica, educação 

feminina, educação salesiana, alfabetização e relação 

de gênero. Ao se examinarem as propostas 

pedagógicas, objetivos, currículos, cotidiano escolar, 

resultados obtidos, referências leigas e católicas de 

educação desenvolvidos nessa Instituição, pretende-

se desvelar o perfil específico de professora que foi 

sendo formado nessa instituição católica. Além 

disso, esta pesquisa tem o valor de trazer do passado 

elementos que podem ser atualmente considerados 

na proposta pedagógica do Colégio de Santa Inês. 

Para compreender o que caracterizou, no período em 

foco, o projeto pedagógico implementado na Escola 

Normal Livre anexa ao Colégio de Santa Inês, quais 

eram os princípios fundamentais que o orientava, a 

pergunta que orienta a pesquisa versa sobre o que era 

a pedagogia católica e no que ela diferia da 
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pedagogia laica? A hipótese é que, como uma 

instituição católica, a referida Escola Normal valia-

se dos pressupostos religiosos que a sustentava, mas 

também de métodos de instituições oficiais laicas, 

nas quais se desenvolvia a pedagogia da Escola 

Nova, conformando-a ao padrão educativo 

congregacional. Como principais fontes de pesquisa 

são utilizadas as crônicas da casa, o livro histórico do 

Curso Normal e os documentos da Secretaria 

Escolar. A maioria dos dados refere-se à vida interna 

da Instituição. Com o estudo, pôde-se concluir que 

esta escola, não só na sua organização e 

funcionamento seguiu rigorosamente o que então era 

esperado de uma escola normal, como sua prática 

pedagógica assumiu, além dos métodos da 

pedagogia católica, elementos da pedagogia da 

Escola Nova 

SANTOS, 

Manoel 

Isaú Souza 

Ponciano, 

2000, 

UNESP. 

Luz e 

sombras: 

internatos no 

Brasil 

Este trabalho tem por finalidade discorrer a história 

da aplicação do Sistema Salesiano de Ensino 

(chamado Sistema Preventivo) em três internatos do 

Estado de São Paulo. Depois de pesquisar a situação 

histórica anterior dos internatos na Sociedade 

Brasileira e da literatura nacional, é feito um enfoque 

teórico, ou seja, fazemos uma descrição do sistema 

de ensino idealizado e executado por Dom Bosco no 

Piemonte (Itália), que serviu para modelo para a 

Congregação na Itália e para o mundo em que 

Congregação levou seu trabalho educativo. Em 

seguida, estudamos o modelo de comportamento 

transportado para o Brasil, especialmente em três 

internatos paulistas, em diferentes regiões, trazido de 

estados vizinhos, de 1887 a 1975. Em Estudo não se 

discutiu o sistema de ensino, ou seja, seu mérito, mas 

se fez um estudo da aplicação de alguns dos 

instrumentos mais significativos: estruturas 

administrativas e de regulamentos, as práticas 

religiosas e associativas, esportivas e também 

militares, e culturais (música, teatro, cinema, 

atividades literárias) e, por fim, práticas disciplinares 

de avaliação. O trabalho se conclui com uma 

avaliação feita por ex-alunos internos a respeito de 

alguns aspectos práticos do Sistema Salesiano de 

Ensino. 

Tese 
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CAPÍTULO 2 – PERCURSO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 MEMÓRIA E HISTÓRIA ORAL 

 

"Memória e profundidade são o mesmo, ou antes, a profundidade 

não pode ser alcançada pelo homem a não ser através da 

recordação" 

 

Hanna Arendt 

 

 

A década de 1960 foi um período de consolidação do chamado movimento da "Nova 

História", corrente que é apontada por alguns como responsável por uma "revolução francesa 

da historiografia", devido ao fato de propor novos objetos, novos métodos e novas linguagens 

na escrita da história. Entre essas inovações, está a abertura para o estudo do cotidiano dos 

"homens comuns" e de temas até então reservados à antropologia, como a alimentação, corpo, 

o mito, a morte etc. A historiografia ganha obras que trabalham com uma multiplicidade de 

documentos (fotos, diários, músicas etc.) e usam a linguagem narrativa. Aproximadamente no 

final da década de 60, a "Nova História" conhece uma pluralidade de tendências, entre as quais 

está aquela que se denomina história das mentalidades, voltada para as sensibilidades e para 

elucidar diferentes visões de mundo e conceituações presentes em diferentes períodos 

históricos. 

Assim, dentre as muitas reflexões possíveis deste momento histórico, como perceber a 

forma que os acontecimentos foram registrados pela historiografia, a partir de fontes e versões 

variadas, destaca-se, para esta análise, as questões em torno da memória, das experiências dos 

sujeitos, que tendo uma vivência no Colégio de Santa Inês presenciaram, direta ou 

indiretamente, toda aquela agitação social da época e verificaram de várias formas e visões 

divergentes como estava composta a questão cultural e étnica do bairro do Bom Retiro. 

Esta pesquisa dará continuidade à história da memória escrita e principalmente da 

história oral, reconstruindo o imaginário das irmãs salesianas que tiveram uma passagem pelo 

Colégio de Santa Inês, com ênfase em sua percepção das diferentes etnias, representadas pelos 

alunos na escola. 
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A memória individual, entre lembranças e esquecimentos, por meio dos depoimentos 

das irmãs salesianas, selecionará, a partir dos anseios individuais e coletivos do presente, os 

fatos que devem e podem ser lembrados e ou esquecidos. Nosso interesse está no que foi 

lembrado, no que foi absorvido e escolhido para perpetuar-se na história de suas vidas. A 

lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser 

humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembranças.  

Entre essas lembranças, a presença religiosa se faz fortemente viva em cada um, 

independentemente da crença, pois a instituição religiosa exerceu influência sobre a história, o 

conhecimento e o papel social dos indivíduos. Destacamos a presença salesiana, pois sabemos 

que ela tem um papel de destaque no bairro do Bom Retiro, com o Colégio de Santa Inês (objeto 

desta pesquisa) e outras importantes instituições, como o Colégio Liceu Coração de Jesus e o 

Instituto Dom Bosco, que abarcam centros de convivência, abrigos e oratórios para toda a 

comunidade de seu entorno. Dessa forma, a presença salesiana na região tem um papel de 

inserção social no cotidiano de cada um, principalmente na educação, interferindo diretamente 

no imaginário coletivo e, consequentemente, no das crianças.  

Olhando a história, entendemos melhor o porquê de certas escolhas feitas e atitudes 

tomadas por nossa sociedade, tanto no campo social e político quanto no religioso. Após 

pesquisar sobre memória e como ela é tratada, inicia-se este trabalho com as entrevistas que 

foram reconstituídas com a memória oral, que é um instrumento muito precioso e importante 

para construir o cotidiano das pessoas, tornando-se testemunha do passado, reconstruindo 

culturas, valores, conteúdos, atitudes e tradições, fazendo assim com que, desse vínculo com o 

passado, se extraia a força para a formação de identidade. 

A memória individual de cada irmã salesiana entrevistada foi atingido para que através 

de sons, palavras, gestos, ou seja, de uma reestruturação cognitiva, se lembrasse de quando 

passaram pelo Colégio e as suas experiências vividas. Daí, partimos do pressuposto de uma 

conservação subliminar de toda a vida já transcorrida, pois o afloramento do passado se 

combina com o processo corporal e presente da percepção. “Na realidade, não há percepção 

que não esteja impregnada de lembranças” (BERGSON, 1959, p. 183).  Podemos atribuir à 

memória uma função decisiva na existência, já que ela permite a relação do corpo presente com 

o passado e, ao mesmo tempo, interfere no curso atual das representações. 

Foi por meio da memória e da expressão oral que pudemos constatar que as entrevistadas 

não se lembraram somente de uma ou outra imagem. Enquanto foram relembrando, evocavam, 

davam voz, faziam falar, diziam de novo o conteúdo de suas experiências (talvez até com mais 
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intensidade) e faziam com que elas ganhassem vida presente. As entrevistadas, então, refletiram 

as crenças que adquiriram com seu grupo, ancorando-se temporalmente nos eventos e 

qualificando a época em que viveram as experiências narradas.  

Posto isso, a memória atual é uma reconstituição de suas lembranças vividas com a 

perspectiva da coletividade. O modo de lembrar é tanto individual quanto social: o grupo 

transmite, retêm as lembranças, mas o "recordador", ao trabalhá-las, vai paulatinamente 

individualizando a memória comunitária e, no que lembra e no como lembra, faz com o que 

fique o que signifique. 

É fato que a memória não traz à tona acontecimentos e fatos completos. O que importa 

nesta pesquisa é que permaneceu na memória apenas aquilo que foi significante. No caso dos 

alunos do Santa Inês, foram coletadas as principais visões sobre o que pensavam e sentiam a 

respeito da pluralidade étnica e sua inserção no mundo e educação salesianos. Na pesquisa de 

campo, foram investigados vários aspectos e diferentes vertentes do tema abordado, 

constatando-se, assim, que há vários caminhos e várias linhas que poderia ter sido escrita esta 

pesquisa. 

O campo aqui pesquisado remete à multiculturalidade do bairro do Bom Retiro, por 

meio dos alunos que foram inseridos no contexto educacional do Colégio de Santa Inês ao longo 

dos anos. Desde a década de 1940, quando o Colégio ainda era um internato de meninas, até os 

dias atuais, em que se constitui como uma escola que recebe além das meninas, garotos. 

 

 

2.1.1 Jacques Le Goff 

Jacques Le Goff diz que a memória é a presença do passado. Faz um recorte da História 

em um objeto de estudo para montar uma análise das estruturas ou das singularidades através 

do tempo. Assim, o passado é uma construção de sua reconstituição como memória: “a 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para 

servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1994, p. 477). O autor percebia a História como 

exercício permanente de um certo olhar, de um certo espírito crítico, de um certo “fazer” que a 

aproxima do campo das Ciências Sociais, em especial da Antropologia. 

Um dos aspectos fundamentais da chamada Nova História consiste na concepção da 

história como memória social, concebendo o historiador como “lembrador” e guardião dessa 

memória (BURKE, 1992). Muitos historiadores caminharam nesta direção ao estudar 

determinados fatos e acontecimentos, contribuindo, assim, para que os fatos e acontecimentos 
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não fossem apagados da memória e não caíssem no mais completo esquecimento.1 Vale 

salientar que a escrita e a lembrança do passado (no que e refere à seleção feita pelos indivíduos 

ou pelos mais distintos grupos sociais) vêm carregadas de intencionalidades, interpretações e 

até mesmo de distorções.  

 

 

2.1.2 Ecléa Bosi e Bergson 

Segundo Ecléa Bosi (1994, p. 55), 

 

[...] na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do 

passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se 

duvidar da sobrevivência do passado, "tal como foi", e que se daria no 

inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída 

pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que 

nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem 

que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de 

então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, 

nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o 

passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de 

outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista. 

 

 A autora, entendendo a identidade como uma totalidade em permanente transformação 

e fruto de processos complexos, aponta que a história não passa de uma abordagem social que 

procura compreender as tramas de relações na qual ela se insere e se desenvolve. Portanto, é 

preciso destacar que a memória é um trabalho sobre o tempo vivido e é conotada pela cultura e 

pelo indivíduo. 

Como Santo Agostinho que, nas suas Confissões chamava a memória de “ventre da 

alma”, Bergson poderia dizer que, para ele, a memória é a alma da própria alma, ou seja, a 

conservação do espírito pelo espírito. O autor diz também que é do presente que parte o 

chamado ao qual a lembrança responde. Assim, seus estudos se baseiam em entender as relações 

entre a conservação do passado e sua articulação com o presente, a ligação entre memória 

(subjetividade pura) e percepção (matéria, exteriorização). 

 

                                                           
1 Interessante perceber esta perspectiva e como se dá a construção de uma narrativa que visa conservar as 

lembranças de um lugarejo no filme Narradores de Javé - CAFFÉ, Eliane (dir.). Narradores de Javé. 

Brasil/França, 100 min., 2004. 
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2.1.3 Maurice Halbwachs 

A partir da ideia de que a memória é um estatuto diverso da percepção, Halbwachs cria 

uma teoria psicossocial e torna-se o principal estudioso das relações entre memória e história 

pública. Seu objetivo, então, não é estudar a memória em si, mas os “quadros sociais da 

memória”, pois as memórias são construções dos grupos sociais. A memória é um processo 

ativo de evocação do passado, desenvolvendo-se sobre um fundo de esquecimento e 

constituindo-se como uma seleção de determinados conteúdos e abolição de outros. Pode-se, 

aqui, observar o quanto a cultura em que este indivíduo está inserido foi importante em sua 

vida, mesmo que de forma positiva ou negativa. Deste autor herdamos a ideia de que as 

recordações do passado e a memória são resultado da construção feita pelos grupos sociais, que 

não só determinam o que é memorável, mas, sobretudo, como deve ser recordado.  

A obra de Halbwachs (1990) é dividida em quatro capítulos: o primeiro trata da memória 

coletiva e memória individual; o segundo, da memória coletiva e memória histórica; o terceiro, 

da memória coletiva e o tempo; e o quarto, da memória coletiva e o espaço. Assim, Halbwachs 

demonstra, em linhas gerais, as inter-relações entre memória coletiva e individual. Logo no 

início, apresenta um exemplo que, de certa maneira, norteia diferenças e confrontações: para 

ele, a memória coletiva,em dado momento, necessita de uma comunidade afetiva, pois é preciso 

demarcar a pertença a um grupo ou comunidade e estabelecer pontos de contato entre uma e 

outra memória, para que aconteça a lembrança: “não é suficiente reconstituir peça por peça a 

imagem de um acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É necessário que esta 

reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso 

espírito como no dos outros...” (HALBWACHS, 1990, p. 34). Nós só temos a capacidade de 

lembrar quando nos colocamos desde o ponto de vista dos outros. Assim, a memória coletiva 

não explica todas as nossas lembranças, tampouco explica por si mesma a evocação de qualquer 

lembrança. Sua intenção é demonstrar a total integração entre memória individual e memória 

coletiva. 

Halbwachs trabalha com a conotação de um tempo coletivo em oposição à duração 

individual.  No entanto, o tempo se encaixa na dinâmica das lembranças e da memória coletiva 

ao fornecer um quadro da lembrança por meio da datação dos vários momentos da vida de cada 

pessoa: “quando nos lembramos de uma viagem, mesmo não nos lembrando da data exata, há 

entretanto todo um quadro de dados temporais aos quais essa lembrança está de qualquer 

maneira relacionada...” (HALBWACHS, 1990, p. 100). Trata-se de uma memória que está 

atrelada ao espaço/lugar próprio do jeito de viver do indivíduo ou do grupo a que pertence: 
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“nosso entorno material leva ao mesmo tempo nossa marca e a dos outros” (HALBWACHS, 

1990, p. 100). O espaço acaba revelando o lugar da pessoa na sociedade, a que categoria social 

pertence. 

Ao defender o caráter social da memória, Maurice Halbwachs aponta dois aspectos 

cruciais: de um lado, sua oposição aos sonhos e afasias e, do outro, a inserção da memória no 

âmbito da linguagem social. Também não descarta a presença do indivíduo como relevante para 

o pensamento social. Segundo ele, apesar de o homem só poder ter memória de seu passado 

enquanto ser social, cada homem traz em si uma forma particular de inserção nos diversos meios 

em que atua. Cada memória individual é um ponto de vista da memória coletiva, e esse ponto 

de vista varia de acordo com o lugar social que é ocupado; este lugar, por sua vez, muda em 

função das relações que se tem com outros meiossociais. 

A memória então é coletiva, pois mesmo as particularidades mais profundas de um 

indivíduo são determinadas pelo meio social em que ele vive e pelas tradições sociais em que 

está inserido. Sendo assim, a memória não é um retorno ao passado, mas uma reconstrução 

desse passado, montada a partir de elementos e interesses do presente. Desse modo, é na história 

vivida que se apoia nossa memória, que, por meio de mecanismos variados, seleciona e 

reelabora componentes da experiência. 

 

 

2.1.4 Pollak e Thompson 

Michael Pollak, no estudo das correlações entre memória e identidade social (no âmbito 

das histórias de vida e da história oral), tem como pano de fundo as obras de Fernand Braudel 

e Pierre Nora2 e de Maurice Halbwachs.3 Pollak chega a apresentar alguns elementos 

constitutivos da memória individual e coletiva: a) os acontecimentos vividos pessoalmente; b) 

os acontecimentos vividos por tabela (são os acontecimentos vividos pelo grupo ou coletividade 

à qual a pessoa se sente pertencer), nos quais a pessoa pode nem ter participado dos 

acontecimentos, mas que, no nível do imaginário, se encontra tão envolvida que não consegue 

distinguir se participou ou não;4 c) a memória é constituída por pessoas e personagens 

(encontradas no decorrer da vida e que são frequentadas por tabela); d) existem lugares da 

memória que podem estar associados a uma lembrança pessoal (lugar de férias na infância, por 

                                                           
2Leslieux de lamémoi rerepresenta uma tentativa de se buscar uma metodologia para apreender, nos vestígios da 

memória, aquilo que pode relacionar identidade social e as histórias de vida com a memória política.  
3A memória coletiva, que, como vimos, delimitou a memória como fenômeno coletivo e social.   
4 É neste sentido que Michael Pollak fala de memória herdada. 
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exemplo), a comemorações ou lugares muito longínquos, fora do espaço-tempo da vida de uma 

pessoa (por exemplo, a memória da África que se torna herança e/ou sentimento de 

pertencimento) (POLLAK, 1992). 

Além de apresentar o conceito de memória herdada e a ideia de que nas lembranças, 

muitas vezes, encontramos os fenômenos de projeção, Pollak vai dizer que a memória é seletiva 

(nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado) e se constitui num fenômeno construído: “o 

que a memória individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um 

verdadeiro trabalho de organização” (POLLAK, 1992, p. 5). 

Ao falar de memória política, Pollak apresenta o conceito de trabalho de enquadramento 

da memória. De um lado, a própria memória já efetua um trabalho de manutenção, coerência, 

unidade, continuidade e organização e, de outro, a função de “intelectuais orgânicos”, 

principalmente os historiadores, que tem a grande tarefa de enquadrar a memória: 

 

[...] se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda documentação 

também o é. Para mim não há diferença fundamental entre fonte escrita e fonte 

oral. A crítica da fonte, tal como todo historiador aprende a fazer, deve, a meu 

ver, ser aplicada a fonte de tudo quanto é tipo. Desse ponto de vista, a fonte 

oral é exatamente comparável à fonte escrita. Nem a fonte escrita pode ser 

tomada tal e qual ela se apresenta. (POLLAK, 1992, p. 8)    

 

Em primeiro lugar é preciso levar em conta os vários pontos de referência que 

estruturam a memória coletiva e que “ao definir o que é comum a um grupo e o que o diferencia 

dos outros, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio-

culturais” (POLLAK, 1989, p. 3). 

Michael Pollak, em “Memória, esquecimento, silêncio”, refere-se a uma retomada 

crítica das elaborações teóricas de Maurice Halbwachs sobre memória coletiva. Pollak relata a 

necessidade de trabalhos como a memória oral que ressaltam “a importância de memórias 

subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à 

‘memória oficial’, no caso, a memória nacional” (POLLAK, 1989, p. 4). Essa abordagem, 

diferente da de Halbwachs, “acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória 

coletiva nacional. Por outro lado, essas memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de 

subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de crise em 

sobressaltos brutos e exacerbados. A memória entra em disputa” (POLLAK, 1989, p. 4). 

Uma perspectiva crítica nos ajuda a compreender a memória que nos leva a repensar a 

cultura e as experiências, no sentido atribuído por Thompson (1981), dos grupos populares na 

história, bem como aprofundar as práticas de inclusão e exclusão desses grupos, visando à 
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construção da cidadania. Questionar as memórias dominantes em todas as suas dimensões e 

implicações é condição para se pensar positiva e propositadamente as experiências dos grupos 

populares, ou seja, a cultura popular. 

O passado deixa de ser pensado enquanto acúmulo de experiências para ser 

problematizado a partir de questões postas pelo tempo presente. Assim, as questões são 

problematizadas pela própria memória tendo como referência o tempo presente. Vemos aqui 

uma superação da perspectiva linear que coloca o passado não apenas pelo que foi registrado 

ou se tornou hegemônico, mas também por aquilo que não foi negado ou silenciado. Aí a 

memória possui uma potencialidade crítica. 

Com novas perspectivas, surgem novas questões. O passado então é abordado enquanto 

objetividade e diversidade. As fontes escritas que são colocadas em primeiro lugar pelas classes 

dominantes para legitimação do poder passam a ser questionadas e concebidas enquanto 

construções históricas, com valores e interesses. O conhecimento é constituído por um acúmulo 

de fatores de diversas ordens (política, econômica, social, cultural, religiosa, ideológica etc.), 

fazendo crescer a consciência de que toda fonte de pesquisa tem sua historicidade, mas não 

deixa de ser um espelho de valores e interesses. Sendo assim, surge a possibilidade de se 

trabalhar com as experiências populares que foram historicamente negadas, marginalizadas ou 

não compreendidas. A memória individual e social torna-se, então, uma possibilidade decisiva. 

Considerando as interações entre memória individual e memória coletiva, faz-se 

necessário distinguir memória pessoal e memória social, ou seja, em termos históricos é preciso 

fazer a distinção entre as memórias autobiográficas e históricas. Uma se apoia na outra, pois 

“toda história de nossa vida faz parte da história em geral” (HALBWACHS, 2004, p. 55). Na 

relação que é estabelecida entre a memória e a história, é preciso compreender a história não 

como uma simples sucessão de fatos contados de forma cronológica, pois é na história vivida 

que se apoia a nossa memória. Para Halbwachs, memória e história não se confundem, pois a 

história é o resultado de uma compilação de fatos que ocuparam o maior espaço na memória 

dos homens. No entanto, quando eles passam a ser lidos e ensinados nas escolas, tem uma certa 

classificação, seleção e escolha.  

 

 

2.1.5 Walter Benjamin 

Ao pensar em classes dominantes, temos memórias dominantes e estas nos aproximam 

à ideia de Benjamin, quando formula uma das mais contundentes críticas às práticas dos grupos 
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dominantes. Ele diz que as imagens do passado não estão fixas em algum lugar à espera de 

alguém para resgatá-las. Elas chegam a nós em forma de pequenos sinais que aparecem em 

forma de relampejos: "a verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa 

fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido" 

(BENJAMIN, 1994, p. 239). Esses pequenos sinais surgem de forma difusa e fragmentada na 

memória individual, mas são eles que têm força para questionar as memórias dominantes e 

talvez até surpreender as relações sociais constituídas por meio da história. As imagens 

utilizadas por Benjamin para dar conta deste processo pedagógico são reveladoras: “quem 

pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como o homem que escava. Antes 

de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, espalhá-lo como se espalha a terra, 

revolvê-lo como se revolve o solo” (BENJAMIN, 1994, p. 239). A memória tem essa força de 

remover o passado construído sobre práticas de dominação e de exclusão e dali extrair a força 

de emancipação. 

Benjamin nos ajuda a compreender como os grupos dominantes tentam historicizar e 

transformar o que pensam em tradições. Para o autor, a história ocorre por intermédio dos 

grupos e classes dominantes que constroem relações de dominação não apenas políticas, mas 

também articuladas a elas. A dominação então se materializa até sobre a cultura. Sobre essa 

questão ele é enfático: “nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um 

monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, 

o processo de transmissão da cultura” (BENJAMIN, 1994, p. 225). Ele conclui dizendo: “os 

que num momento dado dominam são os que herdeiros de todos os que venceram antes” 

(BENJAMIN, 1994, p. 225).  

As análises de Benjamin enfatizam a recuperação de tradições e formas de pensar 

deixadas de lado pelo registro histórico hegemônico para fornecer instrumentos possíveis de 

crítica social do presente. Ele acreditava que nada do que um dia aconteceu poderia ser 

considerado perdido para a história. Ao tentarem fazer da criança um ser "supremamente 

piedoso, bom e sociável", a educação burguesa de sua época fechava as portas para uma 

formação aberta, que poderia permitir a pais, filhos e educadores se recriarem talvez até no 

processo de ensino. Como o autor era desconfiado com a institucionalização do saber, 

encontrava nos artistas e nas crianças formas inspiradoras de entender o mundo.  

O filósofo criticava quem tentava “entender” a infância e com isso buscar enquadrar a 

criança em parâmetros psicológicos, como se fossem seres tão diferentes de nós, como se sua 

existência fosse tão incompatível com a nossa que precisaríamos até de uma criatividade infinita 
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para tentar distraí-las. A linha de pensamento desta pesquisa se constitui principalmente com 

base no pensamento de Benjamin, pois ele critica as ideias dominantes e vê a figura do outro (e 

da criança) como alguém inserido na história e numa cultura da qual é também criador. 

Walter Benjamin acredita que repensar a história é rever a criança, centro de nossas 

atenções neste estudo, as crianças de diversas etnias. Para ele, num mundo que é ainda possível 

partilhar experiências e valores, também havia interesses comuns do narrador e do ouvinte em 

preservar o que se narrava. Isso teria se perdido na modernidade, motivo pelo qual só seria 

possível retomar os sentidos da narrativa por meio dos fragmentos da memória, do 

compartilhamento de histórias pessoais e de uma relação revigorada com a linguagem. É o que 

se pretende aqui neste trabalho. Em suas palavras: “a memória tem uma função fundamental 

que é a de revitalizar experiências que foram negadas, excluídas ou silenciadas. A memória 

tem, nesse caso, uma função pedagógica de criar as condições para fazer aflorar os silêncios e 

os ecos das ‘vozes que emudeceram’” (BENJAMIN, 1994, p. 223). 

É impossível, aqui, não levantar alguns questionamentos: Como provocar uma inversão 

na forma de ler o passado, de aprofundar uma pedagogia que tenha uma base crítica na memória, 

e como questionar as experiências vividas ou negadas no passado? Qual o papel das instituições 

sociais nesse processo, especialmente da escola e da Igreja? 

Uma das principais questões propostas neste trabalho é como as abordagens sobre o 

tempo presente nos ajudam a interpretar o passado, de tal forma que as memórias (anexadas ou 

silenciadas) ganhem visibilidade e força de transformação. A memória como agente deve 

ganhar, então, um espaço privilegiado adequado. 

 

 

2.1.6 Portelli 

A perspectiva aqui trabalhada aproxima-se das ideias de Alessandro Portelli, pois para 

ele, a memória se fundamenta na experiência vivida e nas emoções sentidas. As lembranças não 

atualizam apenas fatos adquiridos com a experiência, mas sentimentos, emoções, sensações, 

experiências carregadas de subjetividade. É esse passado vivido, bem mais do que o passado 

apreendido pela história escrita que servirá de apoio mais tarde para a memória (PORTELLI, 

1997). 

Apesar de social, a memória apresenta-se materializada num discurso individual. Como 

as experiências são incontestáveis, os narradores se apoiam nas estruturas mediadoras da 

linguagem, da narrativa, do ambiente social, da religião e da política. O contexto imprime sua 



43 
 

 
 

marca na releitura histórica, observando-se ao mesmo tempo a generalização e amplificação de 

significado de eventos isolados ocorridos em locais e épocas diferentes. É necessário fazer 

distinção entre história com limite e duração precisos, bem como memória com limites incertos 

e tempo descontínuo. Portelli também diz que se considerarmos a memória um processo, e não 

um depósito de dados, poderemos constatar que, à semelhança da linguagem, a memória é 

social. 

 

 

2.1.7 Conclusões sobre memória e história oral 

 A partir do imaginário individual, foi pensada uma forma de como a memória das irmãs 

salesianas que viveram no Colégio de Santa Inês puderam ajudar a constituir uma memória 

coletiva sobre a questão da multiculturalidade no bairro do Bom Retiro. 

 A história dominante tem assegurado um lugar privilegiado para os grandes feitios e os 

grandes homens, mas, por meio da história oral, estamos cada vez mais quebrando este 

paradigma da historiografia. As imagens capituladas desempenham um papel importante na 

memória coletiva, pois o lugar carrega as marcas e as impressões do grupo, como podemos 

perceber, por exemplo, nas cidades, que, se por um lado sofrem alterações advindas das 

transformações econômicas, políticas, religiosas e culturais, por outro apresenta uma resistência 

a essas mesmas alterações. Evidentemente, junto com as mudanças espaciais ocorrem 

mudanças de hábitos, de pensamento e da forma de viver. Pensar a memória coletiva a partir 

dos espaços é pensar a atuação e situação do grupo que está relacionado a um determinado 

espaço. E muitas vezes a recuperação do passado está atrelada ao meio material que o cerca. 

Por isso, trazer à tona a memória de uma sociedade, de uma cidade, de um grupo e/ou 

comunidade, torna necessária uma boa análise do espaço material.  Por exemplo, o espaço 

jurídico vai nos dar a possibilidade de perceber como era exercido o direito e como eram 

praticadas as leis; há, ainda, o espaço econômico e o espaço religioso, entre outros. Marc Bloch, 

ao adotar o conceito de memória coletiva, o faz na dinâmica de apontar a grande importância 

dos avós na transmissão das tradições, como elemento fundamental para quem se lança na tarefa 

de analisar e reconstruir a história e os costumes da classe camponesa.  Para Peter Burke, por 

sua vez, os historiadores devem se interessar pela memória enquanto fonte histórica e, portanto, 

faz-se necessário dar uma grande atenção para a história oral por meio dos testemunhos e da 

tradição que está anexa ao documento escrito. Porém, é preciso interessar-se pela memória 

também enquanto fenômeno histórico, ou seja, caminhar em direção a uma história social da 
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recordação. O que, de certo modo, será feito por intermédio das entrevistas realizadas para este 

trabalho. 

 

 

 

2.2 JOÃO BOSCO 

“Em todo jovem, mesmo no mais rebelde, existe um ponto acessível ao 

bem; o primeiro dever do educador é descobrir este ponto, esta corda 

sensível do coração e tirar proveito disto.” 

João Bosco 
 

 

Figura 1 – Dom Bosco 

Fonte: http://www.santiebeati.it/dettaglio/22600. Acesso em jan de 2018. 

 

João Melchior Bosco (Giovanni Melchiorre Bosco), postumamente conhecido como 

Dom Bosco, nasceu em Murialdo, distrito de Castelnuovo d´Asti5, no norte da Itália, em 16 de 

agosto de 1815. Perdeu o pai aos dois anos de idade e, morando com sua mãe, Margarida, e 

dois irmãos, enfrentou dificuldades em sua vida e formação. Aos vinte anos ingressa no 

Seminário de Chieri e, em 1841, após sua ordenação, é transferido para Turim. A partir do 

momento em que Dom Bosco começa a atuar como sacerdote, os seus feitos religiosos, 

políticos, sociais são de tamanha profundidade, que seria necessário outro momento para 

falarmos apenas de sua biografia. É de sua mãe que podemos observar os feitos e pensamento 

                                                           
5 A partir de 1930, Castelnuovo d´Asti passou a ser chamada de Castelnuovo Don Bosco, em homenagem e 

reconhecimento à referida personalidade. 
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de sua época, pois ela é responsável pela educação formal e religiosa de seus filhos. Para Dom 

Bosco (BOSCO, 1982, p. 27), 

 

Seu maior cuidado foi instruir os filhos na religião, torná-los obedientes e 

ocupá-los em coisas compatíveis com a idade. “Quando eu era pequenino, ela 

mesma me ensinou as orações; quando pude juntar-me aos meus irmãos, 

fazia-me ajoelhar com eles de manhã e de noite, e juntos rezávamos as 

orações e o terço. Lembro-me de que ela mesma me preparou para a primeira 

confissão: acompanhou-me à igreja, confessou-se antes de mim, 

recomendou-me ao confessor e depois ajudou-me a fazer a ação de graças. 

Continuou a ajudar-me até julgar-me capaz de sozinho confessar-me 

dignamente.  

 

João Bosco provinha de uma família pobre; eram camponeses e muito trabalhadores. 

Esse ambiente proporcionou que crescesse um homem educado e bondoso, mesmo com todas 

as adversidades. Aos oito anos de idade, inicia seus estudos, com a ajuda de um aldeão que lhe 

ensina a leitura, apesar das dificuldades e da implicância de seu irmão, Antônio, com seus 

estudos: “João Bosco não desistiu de estudar para ser padre e instruir os outros” (CIMATTI, 

1939, p.19). 

João, aos nove anos, teve um sonho6. Foi através desse sonho que dedicou-se à 

instrução dos jovens pobres e abandonados. Podemos dizer que, com esse sonho, recebe a 

investidura de educador. Com o tempo João Bosco começa a entender que precisava gostar 

daquilo que mais atraia os seus jovens, para que assim conseguisse interagir melhor com eles. 

Esse valor pedagógico, João Bosco coloca em prática desde sua juventude. Ele entendeu que, 

com obediência e aquisição da ciência, por meio dos estudos, ele conseguiria educar aqueles 

meninos. E, aos poucos, os “lobos” tornar-se-iam “cordeiros”. Enquanto seus irmãos o 

desprezavam e sua avó o fazia desacreditar em sonhos, sua mãe, Margarida, disse que isso 

poderia ser um sinal e quem sabe um dia ele se tornaria padre. Assim, João disse que poderia 

sê-lo, pois queria acabar com os problemas que os jovens enfrentavam, começando a fazer 

shows de mágica e acrobacia, para que os meninos ficassem longe dos problemas. 

                                                           
6 Neste sonho, ele viu vários meninos brigando, blasfemando e falando palavrões. Ele mandava que os meninos 

parassem, mas nenhum deles se importava. Então, usando de violência, ele avançou nos garotos, tentou forçá-los 

a parar. Neste momento, um homem se aproximou dele e disse que não era com pancadas que ia transformar os 

jovens em amigos, que deveria tratá-los com bondade, mostrando quão bela é a virtude e quão desprezível é o 

vício. João respondeu que não conseguiria pará-los, e ouviu que certamente ia conseguir com obediência e estudo, 

se conhecesse a mais sábia das mestras, a mãe deste homem. A mulher se aproximou e disse: “Olhe em volta e me 

diga o que está vendo”. João disse que estava vendo lobo, ursos e vários animais ferozes. Então, ela continuou: 

“Aproxime-se desses animais e tente acalmá-los”. De repente, todas aquelas feras se transformaram em 

cordeirinhos e João não entendeu o que aconteceu, então ela disse: “Eis tua missão. Procura conduzir esses jovens 

ao bom caminho, levá-los a Deus, e tudo compreenderás. Torna-te humilde, forte e corajoso.”  
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João Bosco vê no sonho que teve um projeto de vida, no qual ele investirá toda sua 

energia, a fim de educar os jovens num caminho de vida honesta e humilde, fazendo com que 

os jovens se tornem bons cristãos e honestos cidadãos. Uma formação capaz de tirar os jovens 

da delinquência e os capacite para uma vida mais digna. Nesse período da juventude, João 

Bosco descobriu sua vocação como sacerdote e buscou realizar seus estudos e entrar para o 

seminário. Em 1831, decide aplicar-se seriamente aos estudos, ordenando-se padre no 

seminário de Chieri em 1841. Vale ressaltar que foi sua mãe que o incentivou neste processo 

e, sem o seu apoio, ele não teria se tornado quem foi. 

Após sua formação, teve que decidir qual seria seu campo de atuação: observando o 

grande número de jovens que vadiavam pelas ruas e praças, decide-se por trabalhar com uma 

proposta de educação voltada, em especial, para os jovens.  

João Bosco nasce em um momento histórico em que a Europa transita do Antigo 

Regime para o mundo moderno, contexto marcado pelas chamadas revoluções liberais, como 

a Revolução Francesa e a Revolução Industrial.  É no calor desses movimentos que o processo 

de unificação da Itália ocorreu, em meados do século XIX. Os ideais nacionalistas estavam 

cada vez mais presentes, principalmente após as revoluções liberais que aconteceram em toda 

Europa.   

Até a primeira metade do século XIX a Itália estava organizada em pequenos reinos ou 

estados, muitos sob domínio dos austríacos. Alguns destes reinos eram governados de forma 

autoritária por famílias reais da Áustria e da França. A Igreja Católica também era detentora 

de grande poder político em algumas regiões. Neste contexto, não havia unificação de leis, 

moeda, língua e sistema político, portanto ainda não havia um país com o nome de “Itália” nem 

com um poder centralizado. Como uma das causas da unificação, podemos citar o fato de a 

região norte da Península Itálica, o chamado reino de Piemonte-Sardenha, ser muito mais 

desenvolvida do que o centro e o sul. Interessava à nobreza e, principalmente, à burguesia 

industrial que ocorresse a unificação, pois assim aumentaria o mercado consumidor, além de 

facilitar o comércio com a unificação de padrões, impostos, moeda etc. Podemos afirmar que 

o movimento de unificação teve início e foi liderado pelo reino de Piemonte-Sardenha (LENTI, 

2013, p. 35). 

Sabemos que o processo de unificação italiana não foi pacífico. O Império Austro-

Húngaro não queria ceder os reinos controlados pelas famílias reais austríacas, mas, em 1859, 

com apoio de movimentos populares, liderados por Giuseppe Garibaldi, e de tropas francesas, 
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os piemonteses entraram em guerra contra o Império Austro-húngaro. Vencedores, os 

piemonteses conquistaram o reino da Lombardia. Foi o primeiro passo em direção à unificação.  

Em 1861, os Estados Pontifícios (governados pela Igreja Católica) foram anexados à 

Alta Itália. Formou-se assim o Reino da Itália, que teve como primeiro rei Vitor Emanuel II. 

No ano de 1866, os italianos, com apoio da Prússia, anexaram o reino de Veneza, que, até 

então, era governado pelos austríacos. Faltava apenas anexar Roma, que era a capital do Estado 

da Igreja Católica. Nesta época, Roma era muito bem protegida por militares da França, porém, 

em 1870, a França entrou em guerra contra a Prússia, sendo que as tropas francesas, instalada 

em Roma, foram convocadas para a guerra. Sem a proteção militar francesa, os italianos 

conquistaram a cidade, transformando-a na capital da Itália, que teve sua unificação concluída 

(LENTI, 2013, p. 38). 

Neste período, a Itália viveu de forma gradual e diversificada uma transfiguração do 

modelo secular de sociedade das ordens (aristocracia, clero, estado) para uma sociedade 

burguesa, fundada na divisão de classes sociais (BRAIDO, 2004, p. 17), embora fosse uma 

sociedade marcada por um proletariado industrial conhecedor de sua miséria e das injustiças. 

Com marca capitalista a revolução industrial teve sua origem na Inglaterra, na segunda metade 

do século XVIII. Na primeira metade do século XIX a revolução manifestou-se de maneira 

significativa na Bélgica, França, Alemanha, Suíça e Estados Unidos, embora com graus 

diferentes. A Europa conquista o cume da industrialização e a consolidação do capitalismo com 

o crescente progresso industrial da Inglaterra, França, Alemanha, Áustria e Rússia, na segunda 

metade do século XIX. Isso gerou uma forte competição econômica, cada vez mais veloz, e 

uma corrida armamentista. Ao mesmo tempo, cresce pelo mundo uma expansão comercial, 

política e cultural em nível mundial. Essa mudança de cenário foi mais visível com o advento 

do colonialismo, com alterações drásticas na extensão europeia extracontinental.  

Por volta de 1840 a 1914, a imigração torna-se maior, com cerca de 35 milhões de 

europeus deixando a Europa e se espalhando por todo mundo. O crescimento populacional na 

Europa era provocador, pois a cada 50 anos, praticamente, dobrava o número de habitantes. A 

par das dificuldades econômica, social e política, aumenta também o pluralismo. De acordo 

com (BRAIDO, 2004, p. 19): 

 

Cresce um pluralismo mais evidente das concepções de mundo, das 

ideologias políticas, dos conceitos morais e religiosos. Emergem grandes 

orientações de ideias e de ação divergentes nas concepções e organizações 

tanto dos destinos individuais quanto das formas de vida associada. Apesar 

de persistentes forças conservadoras e às vezes reacionárias, avançam 
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ideologias novas: liberais, continuando a natureza burguesa da revolução 

francesa; democráticas e radicais, semelhantes às suas expressões jacobinas; 

nacionais e nacionalistas, de cunho romântico; mais tarde, socialistas de um 

lado e cristãs-sociais de outro. 

 

Paralelo ao progresso industrial, encontramos um povo sofredor. Essa nova época 

histórica foi marcada por um “buraco negro": a questão operária. Nas cidades industriais, 

forma-se uma nova classe, a dos proletários, "que outra riqueza não possui a não ser os próprios 

braços e dos próprios filhos”. (BOSCO, 2002, p. 136) As condições dos trabalhadores são 

assustadoras e desumanas. As “casas” dos operários são cantinas onde se amontoava toda a 

família, sem ar, sem luz, fétida pela umidade. A alimentação é insuficiente, muitos tomam 

apenas uma refeição por dia, e o alimento usual são as "urtigas ferventadas”, relata João Bosco 

em suas visitas aos lugares onde os jovens se encontravam. Nas fábricas, veem-se um grande 

número de crianças trabalhando como se fossem adultos, com jornadas de 12 horas no inverno 

e 16 horas no verão. Muitos são dizimados pelas doenças e pela desnutrição. É neste cenário 

que João Bosco procurou trabalhar com seus jovens, a fim de promover uma educação integral, 

capaz de levá-los a uma vida mais digna. Levando em consideração esta realidade política e 

social da Itália, ele analisa também seu contexto educacional.  

Dom Bosco funda em Turim um oratório, em 1841, que ganha o nome de Oratório de 

São Francisco de Sales. Em homenagem a este santo mencionado, será fundada a sua 

comunidade salesiana, Sociedade de São Francisco de Sales, em 1859. A partir de 1863, além 

dos oratórios, os salesianos passam a se dedicar também aos colégios e escolas católicas para 

meninos e jovens. 

Ao conhecer o trabalho de Maria Domingas Mazzarello e Petronilla, que acolhiam 

meninas órfãs em uma oficina de costura, Dom Bosco propõe às jovens que se organizem como 

uma congregação religiosa, com o nome de Filhas de Maria Auxiliadora. Em 1872, Mazzarello 

torna-se a primeira superiora da congregação. 

Ao participar ativamente do processo de unificação Italiana, Dom Bosco teve uma vida 

política muito ativa entre Estado e Igreja, instituições que estavam em processo de separação à 

época. Em 1934, Dom Bosco é canonizado e aclamado pelo Papa João Paulo II como “Pai e 

Mestre da Juventude”, por ser um dos criadores do Sistema Preventivo em educação, tema que 

será abordado nesta pesquisa. 

Atualmente, existe uma enorme quantidade de obras de Dom Bosco, e aqui faremos uma 

referência a três aspectos relevantes de sua vida: o de sua história, sua espiritualidade e sua 

pedagogia. Os escritos de Dom Bosco não são o único meio para se conhecer o seu legado. 
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Todas as pessoas que cruzaram seu caminho, a experiência do Oratório, o contexto histórico 

vivido, tudo transforma no que pode ser considerado um rico patrimônio da obra salesiana 

mundial e no legado de seu fundador. 

O ano do nascimento de Dom Bosco é decisivo para a Europa: 1815, ano em que 

acontece o Congresso de Viena, que restaurara as antigas monarquias antes depostas por 

Napoleão Bonaparte, inclusive nos estados italianos. Alguns anos depois, Dom Bosco 

vivenciará o processo de unificação da Itália, liderado pelo seu estado piemontês. Porém, até o 

ano de sua morte, 1888, Dom Bosco conhecerá um país repleto de problemas e crises que não 

foram resolvidas, nem mesmo com a unificação. 

Ao longo das décadas de 1820 e 1830, os estados italianos passam por transformações 

e movimentos revolucionários, muitos deles favoráveis à república, à unificação territorial, 

outros nacionalistas e patrióticos. Muitas manifestações e revolucionários são sufocados, como 

é o caso do famoso Giuseppe Garibaldi, que passa uma época no exílio, no Brasil. Somente no 

dia 3 de fevereiro de 1871, Roma é proclamada capital do Reino da Itália: "um Estado 

centralizador, burguês, socialmente conservador e anticlerical” (INSTITUTO HISTÓRICO 

SALESIANO, 2015, p. 17)  

É neste perturbador contexto histórico que Dom Bosco entra para o seminário em Chieri, 

em 1835, como dissemos antes. Após sua formação, aceita o desafio das obras da marquesa 

Barolo, no bairro periférico de Valdocco. Com o passar dos anos, a sua obra vai crescendo, o 

número de jovens com que trabalha aumenta, até nascer o citado Oratório São Francisco de 

Sales, a que se dedica exclusivamente. Em 1852, constrói a igreja São Francisco de Sales e 

amplia o oratório em que trabalhava, transformando-o em uma casa para estudantes e 

aprendizes, que logo acolhe muitos jovens aprendizes. A partir de 1863, o santo inaugura mais 

colégios e internatos, juntamente com as escolas profissionais. E é justamente por meio dos 

jovens do internato que vão surgir as mais variadas vocações, as quais irão impulsionar seu 

desejo de continuar a obra salesiana por meio das escolas e dos educadores. 

Em 1869, Dom Bosco consegue aprovação pontifícia da Congregação Salesiana e, em 

1872, funda o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora; em 1875, organiza a primeira 

expedição missionária salesiana para a América Latina; em 1876 funda a Associação dos 

Cooperadores Salesianos, grupo que apoia e propaga a salesianidade; e em 1884, já debilitado 

em saúde, transfere o governo da Congregação à Miguel Rua. Dessa forma, percebemos por 

meio da história italiana quanto a obra salesiana foi crescendo de forma rápida e intensa. 
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Em relação ao seu método educacional é importante ressaltar como era o contexto 

pedagógico de seu tempo e como ele se tornou um educador para a juventude pobre e 

abandonada. Tendo recebido influências diversas, como de educadores e de pessoas da própria 

Igreja - a começar de sua mãe, Margarida Occhiena, a quem o apreço e admiração enalteceu 

em toda sua vida e, foi no ambiente familiar, em particular, que "aprendeu o hábito da oração, 

o cumprimento do dever e o sacrifício” (INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, 2015, p. 24). 

João Calosso, o padre de sua comunidade, também lhe influenciaria de maneira tênue, apesar 

de sua morte enquanto ainda era adolescente. Toda a vida de Dom Bosco antes do ingresso no 

seminário é que pontuará e será o fator determinante para o transformar em quem é/foi. 

Seus professores em Chieri foram fundamentais para a construção do que virá a ser a 

sua pedagogia preventiva. Em seus escritos, são citados diversos professores, além do que 

ensinaram com suas disciplinas. Mesmo falando sempre do temor que tinham os seminaristas 

em relação aos seus superiores, sabia que religião era parte fundamental da educação, por conta 

dos seus princípios de moralidade e ordem, que inspiravam a vida estudantil (INSTITUTO 

HISTÓRICO SALESIANO, 2015, p. 25). A “bondade” que fascina o jovem Bosco - sublinhada 

por ele de bom grado sempre que fala de seus mestres - não fica restrita a uma “doçura” 

superficial ou a simples “bons modos”. A bondade autêntica que ele sugere apoia-se num reto 

comportamento moral e numa sólida base religiosa. Dom Bosco também cita, em seus escritos, 

a Companhia de Jesus e os bons exemplos que aprendeu com ela. 

Todo o percurso histórico do educador, com os contatos que teve em vida, vai 

influenciar diretamente o que virá a ser sua metodologia educativa e o futuro da congregação 

salesiana. 

Os escritos pedagógicos de Dom Bosco certamente se baseiam e se iniciam com a sua 

trajetória pós-Colégio Eclesiástico, quando tem os primeiros contatos com os jovens 

encarcerados das prisões da Turim e imigrantes. É assim que nascem os oratórios, que são 

instituições que funcionam por sua eficácia preventiva e educativa, por sua originalidade 

metodológica, num ambiente marcado por problemas sociais: 

 

A ideia dos oratórios nasceu da frequência das prisões desta cidade. Naqueles 

lugares de miséria espiritual e temporal, havia muitos jovens na flor da idade, 

de inteligência pronta, de bom coração, capazes de ser a consolação das 

famílias e a honra da pátria; apesar disso, lá estavam, trancados, aviltados, 

feitos opróbrio da sociedade. Ao ponderar atentamente as razões daquela 

desventura foi possível perceber que eles eram infelizes mais por falta de 

educação do que por maldade (INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, 

2015, p. 27). 
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 Dessa forma, podemos perceber no autor claramente uma opção pela educação da 

juventude. 

O Oratório de São Francisco de Sales, em Valdoco, foi a sua primeira instituição 

assistencial-educativa. Juntamente às suas publicações pedagógico-espirituais, lançadas em 

períodos próximos à fundação do oratório. Nelas, conseguimos ver que a proposta educacional 

de Dom Bosco abrange as questões pedagógicas da época, mas também as políticas. O educador 

mostra-se preocupado em seguir teorias, transcrevendo em suas obras, por exemplo, trechos da 

revista O educador primário. 

Na época de João Bosco, os oratórios já existiam como atividades realizadas com os 

adolescentes e jovens de uma comunidade religiosa no terreno das igrejas, com finalidade de 

instruí-los na religião, afastando-os dos perigos sociais (brigas, álcool, jogos de azar), por meio 

de jogos e brincadeiras. Todavia, o oratório de João Bosco realizava, além dessas atividades, 

muitas outras, como: educação formal, oficinas profissionais, alimentação, lugar para morar 

etc. Nessas atividades, podemos observar a aplicabilidade do Sistema Preventivo como 

proposta e método educacional.  

O primeiro oratório em que João Bosco atuou foi fundado em 1840 pelo Padre João 

Cocchi, que iniciou suas atividades com a catequese para os jovens, na igreja São Francisco de 

Assis. Por razões de afazeres sacerdotais, teve que interromper essa ocupação, porém, viu em 

João Bosco alguém que pudesse continuar esse trabalho com os jovens. Segundo Castro (2010, 

p. 121): 

 

Foram predominantes em Dom Bosco as solicitudes pela juventude da cidade. 

O encontro de Dom Bosco com a situação dos jovens das periferias e com a 

completa desorientação em que estes se encontravam foi o grande estímulo 

ou ponto referencial concreto para que, dentro de pouco tempo, Dom Bosco 

realizasse um discernimento sobre o seu futuro apostolado ou campo de 

trabalho. De fato, a pessoa histórica em atividade supera o Dom Bosco 

construído pelo gosto do extraordinário, do sobrenatural. Sobressaiu sempre 

o Dom Bosco trabalhador e lutador pelo bem dos jovens. 

 

João Bosco acolhia, no oratório, meninos pobres, que perambulavam pelas ruas e praças, 

acolhia também aqueles que haviam deixado a cadeia – meninos com maior grau de 

vulnerabilidade –, para lhes dispor a catequese e uma educação especial, pois muitas vezes o 

jovem, ao sair da prisão, poderia se tornar mais perigoso do que quando entrou, por não ter uma 

boa instrução e alguém que os orientasse no processo de socialização. Cedo, João Bosco 

percebeu que quando os jovens estão envoltos de um amparo educacional e espiritual, tornam-

se “bons cristãos e honestos cidadãos” (BOSCO, 1982, p. 125). Mais tarde, em 1842, jovens 
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ricos e de boa conduta também puderam participar dos oratórios, com o propósito de ministrar 

disciplina e princípios morais. 

O oratório passa por diversos e improváveis lugares, desde cemitérios e moinhos, até 

se instalar na casa Pinardi, um terreno grande, com uma pequena área coberta, que João Bosco 

alugou nos primeiros anos e depois comprou com ajuda de colaboradores. Então, surgia o 

Oratório de São Francisco de Sales. Segundo Sandrini (2012, p. 16),  

 

Começou a denominar-se de Oratório de São Francisco de Sales por duas 

razões: primeira, porque a marquesa Barolo tinha a intenção de fundar uma 

congregação de sacerdotes com este título, tanto assim que mandou pintar a 

imagem do santo; segundo, porque nosso ministério exige grande calma e 

mansidão, pusemo-nos sob a proteção de São Francisco de Sales.  

 

De acordo com as necessidades do oratório festivo, João Bosco ajusta as atividades, 

que passam de semanal para diária, tendo assim formações profissionais e escola diurna e 

noturna, iniciando também uma espécie de internato para acolher aqueles que não têm onde 

morar. “Anexo ao oratório, obra principal, surge o internato-pensionato, que se transforma logo 

em verdadeiro colégio interno para estudantes” (BRAIDO, 2004, p. 329). João Bosco 

estabelece um conceito e sentido para o oratório: “casa que acolhe, Igreja que evangeliza, 

escola que educa e pátio para se encontrar com os amigos” (SOUZA, 2014, p. 148). Para Braido 

(2004, p. 305), “o Oratório de João Bosco não é só escola da doutrina cristã nem só lugar de 

oração ('Oratório'), mas também não é só 'jardim de recreação' ou 'recriador' ou 'escola 

dominical'. É tudo isso ao mesmo tempo”.  

João Bosco descreve o cotidiano do oratório nos seguintes termos:  

 

[...] Nos dias festivos começava a confessar bem cedo e celebrava às 9 horas; 

em seguida pregava, para dar aula de canto e de literatura até o meio-dia. À 1 

da tarde, recreio, depois catecismo, vésperas, instruções, benção, e depois 

recreio, canto e aula até à noite. Nos dias de semana cuidava dos meus 

aprendizes, dava aulas do curso ginasial a uns 10 meninos; à tarde, aula de 

francês, aritmética, canto gregoriano, música vocal, piano e órgão; tudo por 

minha conta [...] (BOSCO, 1982, p. 218). 

 

Todos esses elementos do oratório são inseparáveis, agindo de forma simultânea, sem 

se apor um sobre o outro. No entanto, para João Bosco, o aspecto religioso é a sustentação da 

sua ação pedagógica: “os conceitos casa, Igreja, escola e pátio congregam valores e princípios 

característicos duma educação entendida como de qualidade” (SOUZA, 2014, p. 148). 

Percebemos, assim, que a obra inicial vai tomando nova configuração: surgem as escolas 
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primárias, secundárias e posteriormente o curso superior, mas o conceito de ambiente educativo 

permanece, seja no oratório, seja nos colégios. Em todos eles, o Sistema Preventivo é aplicado 

e desenvolvido como método pedagógico. 

Oratório enquanto Igreja cristã católica é lugar que evangeliza, mas também acessível 

à diversidade religiosa. Não propõe que se viva aprisionado somente dentro da Igreja, mas em 

todos os momentos estar guiado pelo divino, por isso, muitos são os jovens que frequentam os 

oratórios e são de religiões diferentes. O oratório como casa, não apenas no momento em que 

João Bosco abrigou jovens no oratório para residência, leva em conta a familiaridade, o sentir-

se acolhido e feliz no local. O oratório enquanto escola é local de aprendizado, com estudos 

sistemáticos e científicos, “podendo encaminhá-los (os jovens) para a vida, imbuídos dos 

elementos necessários para corresponder aos parâmetros de cidadania, ética e moral, 

apresentados como aceitáveis tanto na sociedade contemporânea de Bosco como na de hoje” 

(SOUZA, 2014, p. 148). Finalmente, o oratório como pátio é local onde o educador pode 

observar o educando como ele é, já que, muitas vezes, dentro da sala de aula, local formal, o 

aluno não manifesta integralmente a sua essência; fora dela, ao contrário, estabelece-se uma 

vivência social, despertando amizades e confiança entre educadores e educandos e entre os 

próprios discentes - no pátio, o aluno conversa sobre os fatos de sua vida e procura respostas 

para um amadurecimento integral.  

“O Oratório é por assim dizer, o lugar e mentalidade por excelência da ação educativa 

salesiana.” (FERREIRA, 2000, p. 20). A experiência educativa de João Bosco teve início e 

origem dentro do oratório de Valdocco. Com o passar dos anos, criou-se a Sociedade de São 

Francisco de Sales, com isso os Salesianos, assim reconhecidos pelo mundo inteiro, os quais 

foram sendo chamados a abrir novas casas, principalmente colégios, primeiro na Europa, 

depois na região da Patagônia, Uruguai e Brasil, chegando a Niterói em 1883. Avançou por 

toda a América e Ásia, chegando à África e Oceania no século XX. Hoje, os salesianos estão 

presentes em 133 nações, com colégios, obras sociais, faculdades, paróquias e oratórios. O 

campo de atuação mudou, os desafios educacionais aumentaram, mas a metodologia de ensino 

continua a mesma. O Sistema Preventivo é aplicado em todas as casas salesianas pelo mundo 

inteiro. O Oratório de Valdocco, a experiência primogênita, continua vivo em todas as obras 

educacionais, seja aqui no Brasil ou qualquer outro país.  

Dom Bosco se ocupou essencialmente das relações humanas que existem nas 

instituições de educação ou em outras instâncias sociais e que condicionam o processo de 

aprendizagem. O encontro pessoa a pessoa é, por assim dizer, o mais importante para João 
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Bosco, pois somente assim se consegue aquele clima educativo de confiança mútua, 

imprescindível para a aplicação de seu Sistema.   

 

* 

 

Ao apresentar o perfil e contexto sociopolítico em que viveu o santo, na Itália, 

apresentamos o contexto no qual sua pedagogia foi formada. Passemos, agora, a tratar também 

das influências no campo da educação que contribuíram com o pensamento de João Bosco, 

seus princípios metodológicos, seus elementos constitutivos e sua aplicação no ambiente 

educativo.  

Dom Bosco não chegou a escrever o que podemos chamar de um sistema pedagógico 

completo, em termos teóricos e metodológicos, porém, adotou nos seus escritos e experimentou 

no seu trabalho educacional com a juventude elementos válidos e coerentes, que lhe permitiram 

elaborar uma proposta educacional articulada singular, incomparavelmente única. 

A proposta do Sistema Preventivo, como popularmente é conhecida, contém três pilares 

de trabalho e inserção: razão, religião e amorevolezza7. Nela, podemos citar alguns elementos 

característicos: 1) atenção preventiva: prevenir, não reprimir; 2) otimismo pedagógico: 

confiança na juventude sobre a qual se funda a esperança de um futuro feliz; 3) formação de 

bons cristãos e honestos cidadãos: escopo e meta de uma educação completa; 4) razão, religião, 

bondade: três colunas do Sistema Preventivo; 5) assistência: presença positiva e estimuladora 

entre os jovens; 6) importância dos educadores: pais, mestres e amigos dos jovens educandos; 

7) ambiente educativo: acolhedor, familiar, alegre (INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, 

2015, p. 33). Dessa forma, o Sistema Preventivo é, inicialmente, espiritualidade, antes de ser 

um método educativo. 

Dom Bosco, além dessa teoria criada, soube colocar com perfeição e maestria em prática 

tudo o que foi citado. Primeiramente com os jovens de rua de Turim ou com os oratórios. 

Depois, com as escolas, colégios e internatos, que persistem até os dias atuais. Assim, vemos 

aqui o reflexo de uma pedagogia vivenciada, mais do que teórica. Vivia-se um clima propício 

à preventividade. 

Sobre o contexto espiritual de sua época, cabe fazer alguns apontamentos importantes 

que influenciaram diretamente a sua prática pedagógica, aliados ao contexto histórico, 

                                                           
7 Amorevolezza – palavra cuja tradução não existe para língua portuguesa, é um dos conceitos centrais do sistema 

educativo salesiano – resume-se em amor sobrenatural, razão e compreensão humana. 
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tornando-o assim, uma das celebridades de seu período, na perspectiva da santidade e da 

espiritualidade.  

Um importante ensinamento pregado é de que todas as pessoas teriam condições de 

seguir o caminho da santidade, de tornarem-se santas, conceito inspirado na espiritualidade de 

São Francisco de Sales e nos ensinamentos de Agostinho Albergotti (1755-1825). Também 

Santo Afonso de Ligório inspira Dom Bosco para uma visão única sobre teologia moral, 

Sagrada Escritura, liturgia, teologia ascética e mística, que, mais do que tudo, seriam 

nutrimentos da vida interior e, portanto, elementos práticos para o contexto histórico de uma 

sociedade em plena transformação. 

De inspiração jesuítica, temos a questão espiritual apostólica e a devoção e empenho 

para difusão da palavra de Deus com a doação na missão de vida, sempre conservando uma 

atitude interna de contemplação. De São Francisco de Sales, veio a devoção de amar a Deus, 

que gera uma purificação da alma e do coração e uma prática mais fervorosa da oração e dos 

sacramentos com o exercício das virtudes. Assim, temos uma fusão das doutrinas jesuíticas e 

salesianas, formando uma espiritualidade própria da época vivida pelo santo. É importante 

ressaltar a questão da entrega a Deus, que vem acompanhada por uma disposição de operar uma 

inteligente busca de soluções e de oportunidades, uma doação incondicionada à missão 

recebida, aos próprios jovens e aos irmãos. 

A partir da perspectiva humanística e dos ensinamentos de são Francisco de Sales é que 

Dom Bosco, sob uma ótica antropológica, escreve mais propriamente para adolescente e jovens: 

“a sua pedagogia espiritual visa propor um modelo formativo adaptado a eles, corrigindo as 

possíveis consequências de uma espiritualidade mal-entendida e chamando-os a concretude do 

viver cotidiano que não somente deve ser aceito, mas abraçado com alegria, segundo o próprio 

estado de vida.” (INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, 2015, p. 44). Falava aos seus alunos 

que as tarefas deveriam ser realizadas todas com alegria e contentamento, pois a verdadeira 

penitência estava não no fato de fazer o que nos agrada, mas, sim, o que agrada ao Senhor e que 

serve para promover a sua glória. 

Esta concepção antropológica em Dom Bosco será apresentada por Damas (2004) 

incorporada ao seu modelo educativo. O citado autor apresenta o ser humano nos seus diversos 

aspectos: racional, emocional, corporal e espiritual. Assim, conseguimos ver o tripé educacional 

razão, espiritualidade e amor. 
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Outra importante influência na vida de Dom Bosco é Santa Tereza de Lisieux,8 que traz 

a questão da caridade à tona, tratando também a perspectiva amorosa em relação aos deveres a 

serem cumpridos, sempre no sentido de doação, de entregar-se por inteiro a Deus.  

Dom Bosco, atento à linguagem utilizada para os jovens, que deveria ser dinâmica e 

minimamente atrativa, diferente da proposta pela Igreja até então, pensa uma pedagogia que 

seduza os jovens para a oração, pois acreditava ser dever do educador cristão empenhar-se nessa 

tarefa. Cuida dos deveres religiosos de maneira que não assustem ou afastem a juventude, de 

modo mais fácil, mas que não deixe de ser perseverante. 

João Bosco valorizava os sacramentos em perspectiva pedagógica e espiritual, 

principalmente os sacramentos da confissão e da comunhão, os quais acreditava serem 

caminhos para elevação da alma e dos mais básicos ensinamentos cristãos para se ter uma vida 

santificada, bem como a devoção mariana, que contagia os jovens de famílias mais humildes e 

afetadas pela violência, como citado o exemplo do jovem Miguel Magone.9 

Pensando nas questões apontadas sobre a espiritualidade salesiana é que se encontra a 

base do sistema pedagógico de Dom Bosco: o Sistema Preventivo. Dessa forma, esse sistema 

é, inicialmente, espiritualidade, antes de ser um método educativo. E é onde se encontra a base 

teórica desta pesquisa. 

Ao mesmo tempo em que, a Itália passava por um processo de unificação e de 

desenvolvimento industrial, ocorria também uma efervescência no campo educacional. Foi 

neste contexto que Dom Bosco fez suas experiências no trabalho com os jovens e observou a 

importância de se desenvolver tal sistema educacional.   

“O Sistema Preventivo de Dom Bosco não surgiu por inspiração própria, mas estava 

relacionado aos acontecimentos da época” (CABRINO, 2009, p. 274). Vivia-se um clima de 

preventividade no campo da política, da área social, nas questões penais e, de modo particular, 

na área educacional: “junto com a educação preventiva emerge claramente na história a ideia 

de educação como prevenção, da forma que for realizada, com métodos 'repressivos' ou 

'preventivos'. (BRAIDO, 2004, p. 39). O conceito chave da época era prevenir para diminuir 

os casos de violência urbana, buscando manter tranquila a sociedade. 

Ainda no século XIX, observamos que o Estado procurava disponibilizar escola 

gratuita, universal e obrigatória, especialmente para os pobres. Todavia a educação qualificada 

fica reservada apenas aos filhos da burguesia. Podemos dizer que, neste período, cresceu a rede 

                                                           
8 Santa Tereza de Lisieux (1873-1897) era francesa e religiosa das carmelitas descalças. 
9 Miguel Magone (1845-1859) estudou no Oratório São Francisco de Sales, em Valdocco. 
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escolar, surgiu a pré-escola, o aumento da escola elementar, a rede secundária e superior. Para 

os burgueses, era oferecida uma educação clássica na rede secundária, já os trabalhadores 

obtinham somente conhecimento técnico. A educação tinha como objetivo formação cívica, 

consciência nacional e patriótica do cidadão. 

Após 1830, há uma grande procura pela cultura e pela escola popular, as catequeses 

têm grande responsabilidade na propagação pedagógica na Europa. Uma novidade na cultura 

é manifestada, como romântica, enaltecendo a religiosidade e os sentimentos. Essa 

transformação cultural provocou modificações na pedagogia, acarretando novos princípios 

teóricos, representado por Frobel, Pestalozzi, Girard. De acordo com Braido (2004, p. 26.),  

 

Na primeira metade do século floresce o romantismo com Fröbel, Pestalozzi, 

Girard e outros; aparece a escola realista de Herbart; cresce o espiritualismo; 

um pouco mais tarde, a pedagogia e a didática positivista. No Piemonte é 

sensível, a partir dos anos 30, a contestada simpatia pelos asilos infantis de 

Ferrante Aporti, iniciados em Cremona em novembro de 1828.  

 

Conforme aponta, ainda, Braido (2004), dois sistemas educativos estavam em debate 

no século XIX: o Sistema Repressivo e o Sistema Preventivo. Ambos surgiram na França, com 

distintos significados e assim despertou diversas discussões sobre a liberdade da escola. 

Enquanto alguns colégios buscavam implantar o Sistema Preventivo, outros abandonavam a 

sua tradição liberal e assumiam a tradição pedagógica dos colégios militares do “antigo 

regime”, que tinham um “estilo de quartel”.   

Diante desse contexto educacional na Europa, de modo particular na Itália, João Bosco 

fez a escolha para atuar com os jovens, escolha que não aconteceu por acaso: embora não tenha 

realizado um contato direto com a pedagogia científica oficial e acadêmica, podemos afirmar 

que ele teve contato com diversos teóricos contemporâneos da pedagogia, como Antônio 

Rosmini, Gian Rayneri e outros, que pensavam uma educação integral, responsável e livre. 

João Bosco recordou também de sua educação familiar, que era de proximidade e afeto; 

recordou, ainda, o distanciamento que existia entre ele e seus educadores no período de sua 

formação, afirmando que não queria ser assim com seus meninos. Daí sua escolha pelo Sistema 

Preventivo. 

Como contextualização histórica dos dois sistemas educacionais citados, trataremos, na 

sequência, do Sistema Repressivo e depois a emergência do Sistema Preventivo.  
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Pietro Braido10 aponta os fundamentos que auxiliam a comparação entre a educação 

proposta por Dom Bosco e o sistema de ensino vigente à época, especialmente em seu livro 

“Prevenir, não Reprimir: o Sistema Preventivo de Dom Bosco”. Assim, podemos considerar as 

principais questões apresentadas na obra, revendo esta pertinente comparação para 

entendimento do Sistema Preventivo, que foi feita pelo próprio Dom Bosco. Segundo o autor, 

a experiência do Sistema Preventivo nasce e cresce das diversas instituições e locais de atuação 

da vida de Dom Bosco, especialmente nos oratórios. Um modelo que será construído com toda 

a comunidade: irmãos, padres e freiras, os cooperadores e outros. Sistema Preventivo e Sistema 

Repressivo são opostos, mas Braido (2004) não desmerecerá um em função do outro, apenas 

esclarecerá as diferenças e enaltecerá as características e qualidades do Sistema Preventivo, que 

ele também aponta como pré-educativo.  

O Sistema Repressivo é apontado como um sistema que volta-se ao aluno com metas a 

serem atingidas em sua vida adulta, portanto o trata como tal desde criança. As escolas, neste 

modelo, também conhecido como tradicional, são mais rígidas e com regras que devem ser 

cumpridas, pensando também na questão da correção e o processo re-educativo. Na época de 

João Bosco, havia dois sistemas educacionais: nas escolas públicas predominava o método 

repressivo, enquanto que nas escolas privadas começava a ser colocado em prática o método 

preventivo. Podemos dizer que o sistema repressivo deriva de modo particular do antigo 

regime, dos colégios militares, no qual ressalta o método do vigiar e punir, ou seja, as regras e 

normas são apresentadas aos estudantes, mas não internalizadas como valores, depois se 

organiza uma equipe que os vigie e, quando um aluno comete o erro é imediatamente punido 

perante os colegas como exemplo, para que os outros não façam o mesmo no futuro.  

O Sistema Repressivo pode ter como base também o pensamento de Thomas Hobbes,11 

que, com sua visão mecanicista acerca do ser humano, escrevia sobre as necessidades que os 

homens têm de se submeter às autoridades de forma irrevogável para atingir um objetivo, pois 

o ser humano precisa de leis e de alguém que o conduza, para que não seja guiado apenas por 

suas paixões e vontades. Essa importância do rigor da disciplina na formação do indivíduo será 

explicitada também no pensamento de Durkheim,12 para quem a educação é a ação exercida 

pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontrem ainda preparadas para a vida 

social, o que, evidentemente, expressa a necessidade de se instigar na criança a obediência que 

                                                           
10 Pietro Braido (1919-2014) foi um padre salesiano, teólogo e pedagogo, além de grande conhecedor da vida do 

santo. 
11 Thomas Hobbes (1588-1679), matemático, teórico político e filósofo inglês. 
12 David Émile de Durkheim (1858-1917), acadêmico, sociólogo, antropólogo, filósofo e dentista pedagogista. 
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o dispositivo pedagógico transformará em espírito de disciplina. Assim, suas tendências serão 

vigiadas, medidas, avaliadas, instigadas e fortalecidas nos moldes de um adulto "civilizado".  

Já sobre o método preventivo, não foi escrita nenhuma teoria plena sobre ele, mais 

conhecido por meio de sua prática, da reflexão e da experiência vivida. Sabemos, por exemplo, 

que “é um modo de educar que previne a corrupção moral do aluno e a necessidade de punições. 

Exige do educador estar constantemente com o aluno, numa total dedicação à tarefa educativa, 

numa vida juvenil rica, dinâmica, completa” (BRAIDO, 2017, p. 4). Ele possui pilares 

educacionais positivos que, aliados às práticas cristãs, tornam a vida do educando significativa. 

O sistema de João Bosco faz com que o professor deixe de ser apenas um educador e passe a 

ser um amigo dos discentes, prevenindo e sanando os possíveis impasses mesmo antes que 

esses aconteçam. No ambiente educativo, por exemplo, considera-se que não se trata apenas 

de um ambiente físico, mas um complexo formado por docentes, funcionários e membros da 

gestão.   

A emergência do Sistema Preventivo pode ser visualizada nos estudos de vários 

pedagogos e das práticas realizadas em diversos colégios de seu tempo. Dom Bosco não está 

sozinho na história e no século XIX, pois o Sistema Preventivo que pratica e do qual fala e 

depois escreve origina-se num contexto em que semelhantes orientações são seguidas, 

decodificadas e propostas também por outros. Educadores e educadoras influenciaram, por 

meio de seus textos ou relações de proximidade, o sistema educativo abraçado por João Bosco 

em suas obras.  

Como sugerimos antes, o processo inicial do Sistema Preventivo na área da educação 

relaciona-se ao contexto social decorrente das revoluções francesa e industrial. Após a 

imprevista e traumática experiência da Revolução Francesa, seguida pela não menos radical 

subversão da antiga ordem, causada por Napoleão Bonaparte,13 a Europa parecia quase 

obcecada, mais do que em qualquer outro tempo, pela ideia “preventiva”. O pensamento 

preventivo se instalou nas diversas áreas, como no campo político, social, jurídico-penal, 

assistencial, escolar-educativo e religioso. Nesse contexto, observa-se que a singularidade 

pedagógica de João Bosco, na proposição de um Sistema Preventivo, está intimamente 

relacionada com a sua busca de construir uma proposta de trabalho com os jovens, sobretudo 

os que se encontravam em situações de maior vulnerabilidade, mas também está em 

consonância com as demandas sociais e pedagógicas do seu tempo, no sentido de se 

                                                           
13 Napoleão Bonaparte (1769-1821), líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa, 

tornando-se imperador da França. 
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desenvolver um sistema educacional que pudesse se antecipar às situações de violência que 

afligiam em especial a juventude.   

Conforme enunciado anteriormente, o educador João Bosco não estava sozinho no 

campo da educação, outros autores pedagógicos procuravam fundamentar propostas, teorias e 

metodologias. Podemos dizer que o Sistema Preventivo de Dom Bosco teve influências 

educativas, pois “ele se origina num contexto em que semelhantes orientações são seguidas, 

codificadas e propostas também por outros” (BRAIDO, 2004, p. 89). Outros educadores 

também abraçaram o Sistema Preventivo, como Aporti, Dupanloup, Poullet, Rosmini, 

Lacordaire e Champagnat, mas cada um num estilo próprio, porém a grande diferença de João 

Bosco foi em pensar o Sistema Preventivo como formação integral do ser humano, 

apropriando-se, de fato, do mesmo Sistema Preventivo. Braido (2004, p. 102) aponta que:  

 

É possível, de fato, encontrar na metodologia educativa e didática de Aporti 

os caracteres essenciais de um completo Sistema Preventivo [...] aparecem os 

conhecidos elementos constituídos: a assistência, a afeição, a caridade, a 

amorevolezza, o bom senso, a alegria, o canto, a recreação, o movimento.  

 

Percebemos que, assim como Dom Bosco, a didática de Aporti tinha como finalidade 

a formação dos princípios do indivíduo, instruindo-o para virtudes cristãs: amor ao próximo, 

senso de justiça e gratidão. Assim, a educação preventiva foi sendo cada vez mais ampliada e 

estudada por muitos educadores, tais como os citados Aporti, Dupanloup, Poullet, Rosmini, 

Lacordaire e Champagnat. Na confluência dessas experiências/reflexões, deu-se a constituição 

do Sistema Preventivo de Dom Bosco, que, como se sabe, em alguns casos, teve contato pessoal 

e com as obras de alguns desse nomes; em outros casos, conhecia apenas as obras, chegando a 

citá-las em diversas circunstâncias, seja na Itália, seja viajava para a França. João Bosco não 

estava sozinho nesse processo de implantação do Sistema Preventivo. Portanto, João Bosco 

não foi o único a pensar e utilizar a preventividade na educação. Seu Sistema Preventivo 

originou-se em um contexto em que “havia aproximação das orientações seguidas, codificadas 

e propostas também por outros que compartilhavam com ele as ansiedades em relação à 

juventude em tempos novos e difíceis e que empreendiam iniciativas em favor dessa juventude” 

(CABRINO, 2009, p. 278).  

 

* 
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Observamos até o presente momento o contexto sócio histórico e as fontes inspiradoras 

do Sistema Preventivo de Dom Bosco. Veremos agora as bases da sua proposta pedagógica 

educacional. 

Dom Bosco define o Sistema Preventivo em um tripé educativo: razão, religião e 

amorevolezza. São princípios que possuem relação e asseguram um desenvolvimento integral 

do jovem. O Sistema Preventivo contido neste tripé contém princípios que indicam uma visão 

harmônica da pessoa dotada de razão, afetividade e vontade. Nesse sentido, o Sistema 

Preventivo é um exemplo de humanismo pedagógico cristão, onde a centralidade da fé está 

indissoluvelmente unida à apreciação dos valores presentes na história.  Para João Bosco, 

amorevolezza seria “[...] afeto, benevolência, benignidade, solicitude de pais e mães, também 

espirituais, para com os filhos” (BRAIDO, 2004, p. 269). 

Segundo Scaramussa e Silva, 

 

amorevolezza é a marca salesiana, João Bosco usava esta palavra para indicar 

amor, carinho, afeição demonstrada, familiaridade, presença. Ela é uma 

energia espiritual, que nasce da mística do amor de Deus para os jovens. João 

Bosco, afirma que educar é obra do coração. Não há como desenvolver uma 

prática educativa sem amor, sem cuidado, sem carinho (SCARAMUSSA e 

SILVA, 1995, p. 9). 

 

Na Carta de Roma14, João Bosco dizia que não basta amar, é preciso que os jovens 

sintam que são amados:  

Quem sente que é amado, ama, e quem é amado consegue tudo, 

especialmente dos jovens. Esta confiança estabelece uma espécie de corrente 

elétrica entre os jovens e os superiores. Os corações se abrem e eles dão a 

conhecer as suas necessidades, mostram todos os seus defeitos (BOSCO, 

1982, p. 41). 

 

Cabrino acrescenta que, “amorevolezza refere-se amor, bondade, carinho. Este 

princípio da pedagogia de João Bosco, fundamenta-se um amor educativo entre educando e 

educador” (CABRINO, 2009, p. 295). A razão, no método de João Bosco, era o início da 

formação do aluno, levando-o a entender o mundo e a si próprio, com o jovem tendo a 

competência de tomar suas decisões sempre com o auxílio de um diretor espiritual, percebendo, 

assim, por meio da razão, seus limites e atributos. Não podemos confundir amorevolezza ao 

conceito de razão, pois este último foi pensado em um contexto iluminista e, para Dom Bosco, 

a “razão” é a concepção de um padre, é uma razão teológica. 

                                                           
14 Escrita por Dom Bosco em 1984. 
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Segundo Ferreira (2000), a razão na perspectiva proposta pelo Sistema Preventivo é um 

elemento fundamental para a educação de um jovem salesiano:   

 

É significativo relevar que, há mais de cem anos, Dom Bosco atribuía grande 

importância aos aspectos humanos e à condição histórica da pessoa, à sua 

liberdade, à sua preparação para a vida e para uma profissão, ao compromisso 

com as liberdades civis, num clima de alegria e de generosa doação ao 

próximo. [...] Em síntese, a razão, na qual Dom Bosco crê como um dom de 

Deus e como tarefa indispensável do educador, indica os valores do bem, 

enquanto aponta para os objetivos a alcançar, os meios e a maneira de usá-

los. A razão convida os jovens a uma relação de participação com os valores 

compreendidos e compartilhados. Ele a define também como racionalidade, 

referindo-se ao necessário espaço de compreensão, de diálogo e de paciência 

inalterável que o não fácil exercício da racionalidade exige (NANNI, 2014, 

p. 31)  

 

A religião, para João Bosco, deve ser entendida como apoio do sistema, uma vez que, 

a partir da palavra de Deus, era praticável falar ao coração do jovem. De acordo com Cabrino, 

“conquistar seus corações era o melhor caminho para educá-los nos princípios da religião e 

encaminhá-los para o bem” (CABRINO, 2009, p. 298). Além disso, priorizavam-se os 

sacramentos da comunhão e confissão para a salvação das almas:   

 

[...] insistia muito sobre o sacramento da confissão, auxilio para os jovens 

conhecerem suas fraquezas e suas forças; a comunhão, que na sua doutrina 

religiosa seria a fonte de toda a resistência do mal, que tão facilmente envolve 

o adolescente. De maneira especial, inculcava a devoção à Santa Mãe de 

Deus, a sua Mestra por excelência (CABRINO, 2009, p. 298). 

 

Nesses três princípios norteadores, pode-se conceituar religião como a alma do sistema 

e amorevolezza como a alma do “método preventivo”. Quando se trata de religião, deve-se 

observar que essa dimensão religiosa se insere no Sistema Preventivo. Ferreira relata que “não 

é impor a religião, mas apresentar sob uma luz reforçadora, diz que o Sistema Preventivo 

propõe, na verdade, é que os valores do Evangelho sejam inseridos na prática educativa. 

Porque, sem esses valores, a razão e a bondade educativa tornam-se vazias e inócuas” 

(FERREIRA, 2000, p. 23). Já Nanni afirma que:  

 

A “religião salesiana” é uma religião popular, simples, que vai ao essencial 

(“amor a Deus e amor ao próximo”), sem muitas complicações [...] a fé não 

é só a dos teólogos, é também a da tradição, da gente comum que faz caridade, 

serviço, voluntariado. E a razão não é só a dos filósofos, é também a da 

literatura, da matemática, da técnica, do computador. Ver essas formas de 
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“ratio”, à luz da fé e não contra ela, é importantíssimo para o Sistema 

Preventivo. (NANNI, 2014, p. 36).  

 

Religião, amorevolezza e razão formam o tripé fundamental para essa proposta 

salesiana de educação. Veremos um pouco a aplicabilidade do Sistema Preventivo nos espaços 

do Oratório festivo, isto é, nas ações práticas que irão propiciar a familiarização e a 

sensibilidade do educador para com o educando.   

Acreditamos que o grande diferencial de João Bosco foi pensar o Sistema Preventivo 

como proposta educativa para todas suas obras e numa metodologia que abrange a formação 

integral do ser humano, visando a todas as dimensões da pessoa. Sua proposta não leva em 

conta somente a formação do educando, mas, sobretudo, a formação do educador. Por fim, 

buscaremos compreender a importância da assistência/presença do educador junto dos 

educandos e a relevância do ambiente educativo na educação.  

Para João Bosco, o Sistema Preventivo compõe-se de uma série de ações, de fatores, de 

pessoas, de ideias conjugadas e entrelaçadas. Um ponto fundamental do Sistema Preventivo de 

Dom Bosco é o ambiente educativo. Por ambiente educativo entende-se pessoas, estruturas 

físicas, normas, leis, modos de fazer que incidem sobre a vida de todos os que participam da 

comunidade educativa.  

Para João Bosco, não bastava apenas um ambiente físico acolhedor, pois desejava que 

houvesse um ambiente de harmonia e confiança entre os educandos e os educadores.  De acordo 

com ele, os avisos e advertências deveriam ser dadas no mesmo instante que surgiam as 

necessidades, sendo assim, o educador deve falar com o educando no mesmo instante que 

ocorreu uma falta ou na entrada do novo aluno na “casa salesiana”. Quando se deixa para dar 

algum aviso no dia seguinte pode ocorrer que o educando não entenda a correção feita ou o 

descumprimento de alguma norma ou regra do ambiente. Quando um aviso tem como objetivo 

a conscientização de todos, ele deve ser dado abertamente, mas quando visa à correção ou 

orientação de apenas um educando, deve ser feita em particular, para não causar 

constrangimento a esse discente. Como diz FERREIRA (2000, p. 09): 

 

Viver essa confiança, essa lealdade e a clareza de relacionamento acima 

descrito, é o caminho para evitar descontentamentos. Os jovens, porém, só 

terão confiança em seus educadores se virem que estes realmente buscam o 

bem deles. É impossível haver esse ambiente de confiança se ao 

relacionamento “pessoa a pessoa” que tem por base o amor se substitui um 

relacionamento baseado na frieza de um regulamento, um relacionamento 

entre papéis: diretor-professor, professor-professor, professor-aluno, diretor, 

funcionário, etc.  
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Para Dom Bosco, o ambiente precisa ser um lugar onde haja confiança mútua entre os 

educadores e os alunos. Sem a confiança mútua, ele diz que é impossível educar. Outra 

característica de sua pedagogia é um ambiente de familiaridade e respeito. Ferreira (2000, p. 

10) também escreve que o segredo da educação salesiana é essa familiaridade, que se convive 

com respeito. Na Carta de Roma, João Bosco adverte: “veja, a familiaridade gera o afeto e o 

afeto produz confiança”. Essa tríade se torna um caminho fundamental em seu sistema, pois 

sem a familiaridade não se chega ao afeto e ao coração dos jovens. Outra característica de um 

ambiente salesiano é a alegria: “a alegria se exprime na vivacidade do pátio, dos momentos de 

recreação. É então um termômetro que indica como procede o trabalho educativo nas escolas” 

(FERREIRA, 2000, p. 11). Essa tríade se torna um caminho fundamental em seu sistema, pois 

sem a familiaridade não se chega ao afeto e ao coração dos jovens.  

O empenho sério no cumprimento do dever é outra característica colocada por Dom 

Bosco para que haja um ambiente salesiano. Este ambiente educativo deve proporcionar aos 

jovens uma liberdade sadia, ou seja, trata-se de deixar que os jovens sejam jovens, podendo se 

expressar com liberdade:   

 

Dom Bosco desejava que o educando progredisse na formação de sua 

consciência e na consolidação de suas convicções, a tal ponto que adquirisse 

plena autonomia no querer e praticar o bem. Para isso concorria ao cultivar 

dimensão transcendente, num relacionamento pleno. (FERREIRA, 2000, p. 

11) 

 

Esse ambiente deve proporcionar a formação integral dos alunos, que vai além do 

intelectual, deve favorecer que o educando tenha consciência de seus atos e realize o bem, sem 

a necessidade de um vigia para punir ou não suas ações. O educando necessita de um processo 

educativo que o ajude a amadurecer sua consciência a ponto de assumir suas falhas e redimir-

se. Falamos que o ambiente educativo não precisa de “guardas ou vigias”, mas precisa de 

educadores atentos e que estejam próximos dos educandos, ou seja, o ambiente educativo se 

constrói com uma assistência e uma presença significativa do educador no meio dos jovens. 

É de suma importância para o espírito educativo de João Bosco a assistência e a 

presença do educador. A tradição salesiana regulamentada fala do assistente, que supomos ser 

sempre alguém que se faça presente. Obviamente, trata-se de uma presença não somente física, 

mas educativa, em sentido pleno. Não se trata de um vigilante ou guardião - segundo a tradição 

educativa salesiana, trata-se de uma presença capaz de aproveitar, com sabedoria e tato 
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educativo, todas as oportunidades que se apresentam para que o educador realize intervenções 

intencionalmente educativas. 

Ferreira (2000) aponta em sua obra que a presença do educador pode ser o início de 

uma amizade, contato que continue o sentimento. Jaime Rodrigues acrescenta que, “a 

assistência salesiana é Dom Bosco no meio e na mais autêntica presidência da caridade, em 

nome de Deus e com seu amor, para a promoção humano-divina dos jovens” (RODRIGUES, 

2003, p. 61). 

Scaramussa e Zeferino, colocam três tipos de assistências aos educandos:  

 

Assistência como presença gratuita: o êxito da comunicação educativa não 

depende tanto de habilidades técnicas de abordagem, mas principalmente das 

motivações e intenções que transparecem na relação que se estabelece.  

Assistência como presença ativa: a presença do educador não deve ser 

centralizadora, impositiva e controladora. Também não pode ser de mero 

espectador da atividade do jovem. Presença ativa significa atuar junto com o 

educando, intervindo de forma discreta, envolvente, amorosa, estimulando e 

facilitando seu protagonismo. Assistência individualizada: centrada nas 

situações particulares dos jovens, especialmente em suas necessidades. É 

diferenciada de acordo com a idade e as características pessoais de cada um. 

É personalizada (SCARAMUSSA e ZEFERINO, 1995, p. 11). 

 

João Bosco acreditava na disciplina sem castigo.  Segundo Scaramussa e Zeferino (1995, 

p. 11), 

 

só entendia a correção dentro de uma concepção de educador que conseguia 

conquistar a confiança e o coração do educando e que pudesse expressar-lhe 

assim, sinceramente, todos os seus sentimentos. Por isso, afirmava que nunca 

precisou fazer uso de castigo. A correção deve acontecer constantemente, 

especialmente com os jovens.  

 

O Sistema Preventivo de Dom Bosco é um estilo de educação. Segundo Ferreira, é uma 

experiência vivida pelo João Bosco com os jovens do seu tempo que depois se espalhou por 

toda terra. Sempre preservando o mesmo estilo “salesiano” de ser (FERREIRA, 2008, p. 31). 

A preventividade, no entender de João Bosco, não pode ser concebida como simples 

proteção. O Sistema Preventivo, revela-se no sentido de estar sempre à frente. A educação é 

uma forma de prevenção da marginalização e de melhoria da sociedade. No entanto, a 

concepção meramente disciplinar de prevenção como ação externa à pessoa, no sentido de 

vigiar, defender, impedir, isolar, preservar, porque “prevenir é melhor que remediar”, não 

alcança o verdadeiro significado contido no Sistema Preventivo. A proatividade do Sistema 

Preventivo direciona-se para a consciência e as energias interiores da pessoa, e compreende 
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todos os elementos educativos de razão, religião e amorevolezza, assistência e presença que a 

ajudem a construir-se positivamente como sujeito, capacitando-se para um posicionamento 

crítico e para atuar com liberdade em nossa sociedade.  

Ferreira aponta que “o Sistema Preventivo não se constitui em um sistema no sentido 

próprio da palavra, mas sim um estilo de educação” (FERREIRA, 2008, p. 31). Constitui-se 

também em convicções, atitudes, estruturas, metodologia e uma forma própria. Trata-se de uma 

experiência vivida pelo próprio João Bosco, o sacerdote que educava os jovens de seu tempo, 

que depois foi se adaptando às mais diversas etnias e culturas, mas sempre conservando o 

mesmo estilo salesiano de ser. Não se trata de fazer como Dom Bosco fazia em seu tempo, no 

entanto trata-se de analisar como ele iria agir nas situações existentes hoje. 

Ferreira (2000) nos mostra que o centro de tudo, para João Bosco, era o jovem, por meio 

do qual poderemos mudar tudo a nossa volta. Aquele encontro real, face a face com o educando, 

é o que favorece um clima de educação de confiança, indispensável para a aplicação do Sistema 

Preventivo. Cabrino diz que o método preventivo de Dom Bosco é apoiado na reciprocidade, 

já que por meio do diálogo busca-se conquistar os jovens, fazendo-os, assim, pensar sobres 

seus atos e levando-os a refletir sobre as consequências desses atos (CABRINO, 2009, p. 290). 

Os jovens precisam ser ativos e participativos em sua educação e para isso acontecer seus 

educadores precisam buscar essa proximidade com os alunos. Sendo o afeto o elemento 

primordial na obra de João Bosco, muito mais do que amar os educandos, os jovens têm que 

se sentir amados pelos seus educadores. Logo o docente deve manter um ambiente familiar 

entre os alunos:  

 

[...] apresentando-se como pai e declaradamente como amigo dos alunos, 

participando com interesse de suas diversões, em comunhão de vida com eles, 

mas com a função e a efetiva capacidade de guiá-los e ajudá-los a adquirir os 

valores religiosos, éticos, culturais ou profissionais, ele consegue ao mesmo 

tempo, a confiança e o respeito, fundamentos da interação educativa. O 

amadurecimento dos jovens acontece, assim, num ambiente de familiaridade, 

de espontaneidade e de liberdade, na convivência com o educador, sempre 

presente entre os alunos (SCARAMUSSA, 1984, p. 65-66).  

 

Para manter esse ambiente de familiaridade entre todos, João Bosco realça a relevância 

de educar na religião, sendo para ele o ponto central da sua estrutura educativa, uma vez que 

todos os educadores carecem de ter os atributos da caridade e da religião. Condizente a Braido 

“no ensino de João Bosco, entre as devoções, ocupa lugar privilegiado a devoção à Virgem 

Mãe” (BRAIDO, 2004, p. 243). Os jovens de seu tempo eram, no oratório, em sua maioria, 

órfãos, por isso a necessidade de apresentar a eles uma “mãe” que caminhava com eles e os 
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auxiliava no amadurecimento da vida. A presença da família na escola, para João Bosco, era 

essencial, pois deve promover orientação e educação. Desse modo, educação familiar e escolar 

complementam-se.   

João Bosco aponta alguns pontos fundamentais para a efetivação do Sistema Educativo:  

 

Primeiro, ganhar o coração do jovem no qual voltamos ao sonho de nove anos, não é com 

pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos, fazendo 

com que eles sintam que são amados, quem sabe que é amado ama; e quem é amado alcança 

tudo, especialmente dos jovens, se o educador ganhar o coração dos jovens o resto vem 

com o tempo. Segundo, conseguir que o jovem se habitue a trabalhar. Se o jovem se 

empenhar na sua formação, não há ninguém que irá substituí-lo. Caso possa fazer que 

adquiram um pouco de gosto pelo trabalho, na maioria são ganhos. Terceiro, que o jovem 

sinta em si a dignidade do homem. Fazendo que os jovens recebam uma formação 

consciente e moral. Deve-se conseguir o pão com honestidade e não com roubo (BOSCO, 

1982, p. 92). 

 

 Quando o aluno for avisado antecipadamente, não ficará abatido pelos seus erros, será 

sempre mais fácil fazer a correção, porque o aluno já conhecerá a necessidade da correção e 

até entenderá sobre ela. Dificilmente o Sistema Repressivo mudará isso, ele pode até impedir 

uma desordem, mas não melhorará o jovem por inteiro, já com o Sistema Preventivo o 

educando consegue fazer o contrário, formando uma relação de amizade ele acaba percebendo 

que aquilo é para o seu bem.  

 Dom Bosco, como diretor de suas obras, sempre esteve muito presente, assumindo total 

responsabilidade perante seus educandos, fazendo-se presente na vida de cada um e dando 

sempre a oportunidade para seus alunos de correr, pular e se expressar. Para que esse Sistema 

Preventivo seja eficaz, é preciso oferecer um ambiente que seja educativo, caracterizado pelo 

espírito de família, um clima de alegria, onde haja criatividade e adequação à vida dos jovens.   

 

 

 

2.3 MULTICULTURALISMO 

 

“A pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de 

sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém 

seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, 

exista ou venha a existir.”  

Hannah Arendt 
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O que entendemos por multiculturalismo perpassa muitas questões do mundo atual. De 

acordo com o dicionário eletrônico,15 multiculturalismo significa a presença, em simultâneo, 

de várias culturas num mesmo território, país etc. Ora, apenas o significado da palavra já nos 

remete a uma breve reflexão. 

O conceito de multiculturalismo favorece o questionamento de diversas vertentes 

teóricas. Como múltiplas culturas coexistem num mesmo contexto geográfico? Em que 

momento estas culturas se unificam? Como convivem? Quais as diferenças e harmonias 

existentes? Sabemos que cada cultura deve ser estudada em sua especificidade, em seus 

detalhes, para depois entender como elas convivem. Vamos fazer uma análise das principais 

questões que envolvem a multiculturalidade. 

Conseguimos perceber que, de acordo com Stuart Hall (2003, p. 52-53),  

 

Na verdade, o “multiculturalismo” não é uma única doutrina, não caracteriza 

uma estratégia política e não representa um estado de coisas já alcançado. 

Não é uma força disfarçada de endossar algum estado ideal ou utópico. 

Descreve uma série de processos e estratégias políticas sempre inacabados. 

 

Em um mundo onde se torna perceptível a presença multicultural, quando a 

“pluralidade de culturas, etnias, religiões, visões de mundo e outras dimensões das identidades 

infiltra-se, cada vez mais, nos diversos campos da vida contemporânea” (MOREIRA, 2001, p. 

41), o multiculturalismo nasce como uma ideia que visa questionar o currículo escolar e as 

práticas pedagógicas desenvolvidas, a “superioridade” dos saberes gerais e universais sobre os 

saberes particulares e locais.  

Por meio dos estudos de Flávia Pansini e Miguel Nenevé (2008), entendemos que o 

multiculturalismo refere-se a estudos voltados para as diferentes culturas, espalhadas por 

diferentes lugares do mundo, refletindo a importância da singularidade de cada cultura, a fim 

de evitar conflitos na sociedade. O conceito também pode estar voltado à política, quando 

grupos conhecidos como minoritários - como negros, índios, mulheres e outros - reivindicam, 

perante as autoridades políticas, seus direitos e deveres como cidadãos. 

O foco de estudo deste trabalho é a questão da multiculturalidade inserida no contexto 

educacional das irmãs salesianas. Sendo assim, será abordada a temática do multiculturalismo 

por meio da perspectiva pedagógica, educacional e religiosa. Este tema traz à tona a questão 

                                                           
15 https://www.dicio.com.br/multiculturalismo/. Acesso em 20 de agosto de 2018. 
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da tolerância e respeito à diversidade, na sociedade em que vivemos e no ambiente plural da 

educação escolar.  

O ambiente escolar, historicamente, atendeu às camadas mais abastadas da sociedade. 

Hoje, em nosso país, a educação é um direito garantido constitucionalmente. Porém, sabemos 

que a educação multicultural deve ser igual para todos, em suas diferenças, devendo valorizar 

os alunos para que se superem, ou seja, deve ser emancipadora. A educação deve enaltecer as 

diferenças e formar cidadãos que se reconheçam nessas diferenças e saibam respeitar a 

pluralidade cultural. Em outras palavras, temos de estar atentos à valorização da diversidade 

cultural, pois sem questionar a construção das diferenças e estereótipos, não contribuiremos 

para que a sociedade de desigualdades e preconceitos em que estamos inseridos se transforme. 

A história de grupos marginalizados, por exemplo, é, muitas vezes, silenciada, não nos 

deixando, assim, observar com clareza a perspectiva intercultural da sociedade. 

Em uma sociedade com diferentes grupos sociais e culturais que habitam a sala de aula, 

percebemos que as práticas curriculares de muitas escolas não adotam uma orientação 

multicultural, necessitando que haja uma mudança nessa perspectiva, no sentido de tornar a 

cultura o elemento central dos currículos escolares e das práticas docentes, sempre com vistas 

às “necessidades e identidades de classes e grupos subalternizados” (MOREIRA e CANDAU, 

2003, p. 157). Com a atual tendência à recentralização da cultura, pode-se concluir que toda 

prática social tem uma dimensão cultural, o que aponta para o fato de que “a problemática das 

relações entre escola e cultura é inerente a todo processo educativo” (MOREIRA e CANDAU, 

2003, p. 159). Além disso, podemos completar: 

 

o que caracteriza o universo escolar é a relação entre as culturas, relação essa 

atravessada por tensões e conflitos. Isso se acentua quando as culturas crítica, 

acadêmica, social e institucional, profundamente articuladas, tornam-se 

hegemônicas e tendem a ser absolutizadas em detrimento da cultura 

experimental, que, por sua vez, possui profundas raízes socioculturais (...) Em 

vez de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo chamada a 

lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes sujeitos 

socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a manifestação e 

valorização das diferenças (...) A escola sempre teve dificuldade em lidar com 

a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais 

confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir 

espaços para a diversidade, a diferença, e para o cruzamento de culturas 

constitui o grande desafio que está chamada a enfrentar (MOREIRA e 

CANDAU, 2003, p. 161).  

 

Tratando especificamente da relação entre diversidade cultural e currículo, Moreira e 

Candau (2003) nos chamam a atenção para a necessidade de se desestabilizar – precisamente 
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no âmbito do currículo – o modo como o outro é representado, o que pode ser feito pela 

ancoragem social dos conteúdos e por sua própria expansão, transformando a escola num 

espaço de crítica cultural. Nesse âmbito, insere-se, entre outras coisas, o combate ao preconceito 

e à discriminação. Em resumo, faz-se necessário, sobretudo, lutar pela construção de um 

currículo multiculturalmente orientado. 

Sabemos que nenhuma sociedade é isenta de diversidade, especialmente a diversidade 

étnica e cultural. Ana Canen (2000) lembra-nos que o caráter multicultural da sociedade é 

resultado da pluralidade de culturas ou identidades. Este conceito, que é fortemente marcado 

pela segmentação, não pode ser esquecido nas diversas práticas pedagógicas. Considerando 

que o mundo atual é inclusivo, a proposta da educação brasileira atual é de que a sala de aula 

seja heterogênea, ou seja, para todos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Título II, Artigo 3º, Inciso XII), deve ser considerada, na escola, a diversidade 

étnico-racial.16 Nesse sentido, devemos voltar a atenção para uma educação que valorize as 

identidades múltiplas e resulte em currículos contrários à homogeneização dos saberes, pois 

temos uma realidade pluricultural. Mesmo que a nossa sociedade, ainda hoje, valorize a visão 

eurocêntrica de mundo e a ausência de diversidade, especialmente nas escolas, sabemos que a 

luta por uma educação democrática e de acesso a todos permanece. 

Ana Canen (2000) demonstra que, se temos uma pluralidade cultural, também temos de 

ter uma educação multicultural. Para tanto, é necessário adotar uma perspectiva intercultural 

crítica, na questão dos currículos, pois nessa perspectiva há “valorização da pluralidade cultural 

e necessidade de superar estereótipos, preconceitos e hierarquização cultural em currículos e 

práticas pedagógicas” (CANEN, 2000, p. 2). A autora lembra que o conceito de 

multiculturalismo, atualmente, não é homogêneo, podendo variar nas suas intenções e 

perspectivas. Defende, nesse sentido, não um multiculturalismo folclórico ou liberal (que 

valoriza a pluralidade, mas apenas como estratégia de trabalho voltada para o exótico), mas um 

multiculturalismo crítico ou intercultural que questiona a construção de preconceitos, reflete 

sobre as relações desiguais de poder entre as culturas, buscando identificar as formas como as 

diferenças são construídas.  

Cabe aqui ressaltar a ampla discussão que se faz à interface da interculturalidade. Um 

conceito que se confunde com universalização, mas se faz incorreto quando uma única cultura 

queira ser predominante e ser impor perante às outras. Já que o multiculturalismo é “uma 

característica das sociedades atuais” (CANDAU, 2008, p. 50), a intercultura é o que une suas 

                                                           
16 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm. Acesso em 05 de março de 2018. 
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principais características: sociocultural, política e histórica. A inter-relação entre diferentes 

grupos presentes em uma mesma sociedade. Aqui, as diferentes culturas estão em processo de 

transformação e ressignificação. Cada cultura possui suas origens, sim, porém, até suas raízes 

são transformadoras e dinâmicas em seus diversos contextos. Não existe um padrão cultural ou 

uma cultura pura. Ao longo da história tivemos exemplos de sociedade que tentaram se mostrar 

puras, porém, todas resultaram em holocausto, genocídio, intolerância e eliminação de outras 

culturas como forma de impor a sua.  

Em contrapartida, Candau (2008) defende que a intercultura quer promover uma 

educação para o reconhecimento do outro, para o diálogo entre as diferenças culturais. Não há 

como tratar da interculturalidade sem pensar que o seu caminho seja para uma sociedade justa 

e igualitária, que articule políticas de igualdade e de identidade.  

Para Catherine Walsh (2001, p. 10-11 apud CANDAU, 2008, p. 52), a interculturalidade 

é 

 

“[...] um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e 

aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, 

simetria e igualdade. Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, 

conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando 

desenvolver um novo sentido entre elas na sua diferença. Um espaço de 

negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, econômicas e 

políticas, e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são mantidos 

ocultos e sim reconhecidos e confrontados. Uma tarefa social e política que 

interpela o conjunto da sociedade, que parte de práticas e ações sociais 

concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e 

solidariedade. Uma meta a alcançar.” 

 

Acima, conforme aponta Walsh, pode-se perceber que a interculturalidade reconstrói 

um pensamento crítico, voltando às questões apresentadas por Candau (2008) no que concerne 

à democratização da cultura, ao multiculturalismo democrático. A educação intercultural, 

assim, tem perspectiva crítica e emancipatória. Quando promove-se a interação com o outro, 

com o diferente, conseguimos construir diálogos interculturais.  

Refletindo essas considerações a respeito do multiculturalismo crítico, Canen lembra 

que essa perspectiva reconhece as identidades plurais como base da constituição da sociedade, 

analisando, inclusive, os processos discursivos por meio dos quais as identidades são formadas. 

Posto isso, o professor multiculturalmente comprometido deve adotar essa perspectiva, 

também, em sua prática docente. 
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A citada autora questiona também a forma como o tema da pluralidade cultural foi 

inserido nos PCNs17 como tema transversal, temendo que ele se torne uma formalidade 

curricular não efetivamente implementada na prática. Assim, critica a forma como a questão da 

pluralidade cultural está exposta, na medida em que se esvazia num discurso voltado apenas à 

aceitação da diferença, sem problematizá-la e sem situá-la num contexto mais amplo das 

identidades híbridas e dinâmicas.  

Não entraremos neste item aqui neste momento, mas a BNCC18, documento educacional 

mais atualizado, também traz esta questão de maneira mais atualizada e com propostas de 

trabalho efetivo para a aplicação da temática em sala de aula. 

Sobre identidades híbridas, Stuart Hall (2014) tem um estudo que diz que as culturas 

não podem ser pensadas como unificadas, que elas deveriam ser pensadas nas suas diferenças 

internas, que são ignoradas nessa tentativa de unificação cultural através de um exercício do 

poder. Assim, o autor aponta que as nações modernas são híbridas culturalmente, por apresentar 

essa mescla de identidades e por serem um reduto que tenta homogeneizar diferenças em prol 

de uma comunidade idealizada de valores e crenças. O autor dá ênfase a essa questão, quando 

diz que, “em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-las como 

constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como unidade ou identidade” 

(HALL, 2014, p. 36).  

O apontamento de Hall sobre sociedades híbridas é muito pertinente quando sabemos 

que as sociedades se encontram de diversas formas em seus processos culturais, de encontro 

entre mundos, entre diferentes perspectivas étnicas, dando origem assim, a um termo relevante 

que se coloca no lugar das antigas tradições locais e regionais. Também Hall traz a questão da 

globalização no processo cultural, quando diz que há identidades em 

transição/conflito/negociação, apontando que este não acontece de maneira uniforme em todos 

os lugares, mesmo sendo um processo presente em todo ocidente. Aponta, inclusive, que o 

conceito de identidade está sendo alterado, quando as identidades nacionais estão se 

desintegrando; algumas identidades nacionais estão se reforçando como resistência à 

globalização; outras estão em declínio por conta de identidades híbridas. 

Num mundo de desigualdades e contradições, quando analisamos o processo de 

globalização, entendemos que há também uma mundialização cultural, pois em todos os lugares 

                                                           
17 PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf. Acesso em 08 de março de 2018 
18 BNCC – Base Nacional Curricular Comum - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf. Acesso em 08 de março de 2018. 
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são tratadas questões como racismo, xenofobia, etnocentrismo, entre outras. Observar e analisar 

os seres humanos e sua capacidade de conviver com o outro de maneira que respeite a 

diversidade, essa é a proposta da mundialização cultural. O que não é mais cabível no século 

XXI é negar essa condição humana e intercultural, negar que essa realidade está presente em 

todos os lugares e diferentes cenários. 

Neste trabalho, cabe a nós abordar a questão do multiculturalismo crítico, pois ele trata 

da igualdade entre as culturas, bem como do seu processo identitário. Assim, “refletem uma 

lógica essencialista que toma as identidades individuais como autônomas, autossuficientes e 

autodirecionadas” (MOREIRA, 2001, p. 4). A diversidade não é algo esgotado, ela pode ser 

firmada como uma política crítica cultural e de responsabilidade social. 

No processo identitário estaria latente uma questão fundamental: a concepção de quem 

é o sujeito e a definição de sua identidade. Stuart Hall (2014, p. 7) aponta esta questão como 

uma crise, pois “a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo 

que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da 

incerteza”. Podemos concluir que não há uma identidade que seja completa, pois na medida em 

que a pluralidade se torna visível e o indivíduo se confronta com a diversidade, não há 

singularidade. 

Reconhecer a sua identidade é um grande desafio para a multiculturalidade, pois temos 

uma mistura de visões de mundo e valores: “o multiculturalismo não seria a fragmentação do 

mundo em espaços culturais segmentados em âmbito nacional ou regional, mas a combinação 

da diversidade de muitas experiências culturais que geram a produção e a difusão de bens 

culturais” (GABATZ, 2015, p. 236). Não há como separar o multiculturalismo da vertente 

racial, étnica, de gênero, vinculada aos hibridismos. Vale ressaltar que Hall (2003, p. 50) pontua 

de forma crítica a perspectiva multicultural e o multiculturalismo ao afirmar que: 

 

Multicultural é um termo qualitativo. Descreve as características sociais e os 

problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual 

diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em 

comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade ‘original’. [...] 

multiculturalismo é um termo substantivo. Refere-se às estratégias e políticas 

adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e 

multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais. 

 

Sobre responsabilidade social, o multiculturalismo traz uma perspectiva muito 

interessante, tendo em vista, também, que não há aceitação pacífica para os grupos minoritários 

ou marginalizados, pois sempre no processo de inclusão cultural há conflito e pós-conflito, 
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principalmente quando não há base cultural hegemônica. Fica claro, então, que “embora 

aceitem a diferença, seja para estimular a convivência pacífica entre diferentes grupos, seja para 

preservar a autenticidade dos processos culturais de grupos oprimidos” (MOREIRA, 1999, p. 

5), sempre se faz necessária uma intervenção que se caracterize pelo compromisso com a 

democracia e a justiça social nas relações de poder em que são construídas essas diferenças. 

Com essa visão sobre globalização e sociedades híbridas, conseguimos perceber que os 

processos socioculturais em que estruturas e práticas existiam de forma separada combinam-se 

para gerar novas estruturas, colocando os processos de hibridação que antes eram permanentes 

sob a forma de uma identidade única, bem delimitada. Falar sobre sociedades híbridas é mostrar 

como novos grupos se formam e tornam-se únicos, com sua própria identidade. Como aponta 

Hall, não existe definição de identidade, somente processos identitários dentro de um 

determinado contexto, em relação a algo que já está em jogo: “toda identidade, ou melhor, toda 

declaração identitária, tanto individual quanto coletiva (mesmo se, para um coletivo, é mais 

difícil admiti-lo), é então múltipla, inacabada, instável, sempre experimentada mais como uma 

busca que como um fato” (AGIER, 2001, p. 4). 

A perspectiva intercultural e a multiculturalidade ganharam destaque na educação 

brasileira, sobretudo desde a inserção da Pluralidade Cultural como tema transversal dos PCNs. 

Assim, passou-se a valorizar as políticas educacionais voltadas para a questão dos gêneros, dos 

portadores de necessidades especiais, das minorias étnicas (negros e indígenas), da sexualidade, 

das faixas etárias (infância, terceira idade), entre outros. Nesse aspecto, o trabalho intercultural 

busca “superar tanto a atitude de medo quanto a de indiferente tolerância ante o ‘outro’, 

construindo uma disponibilidade para a leitura positiva da pluralidade social e cultural. Trata-

se, na realidade, de um novo ponto de vista baseado no respeito à diferença, que se concretiza 

no reconhecimento da paridade de direitos” (FLEURI, 2003, p. 17). Trata-se de uma proposta 

de educação para a alteridade (a multicultural education), campo de debate complexo e que se 

caracteriza pela tentativa de “respeitar as diferenças e de integrá-las em uma unidade que não 

as anule” (FLEURI, 2003, p. 17).  

Segundo Fleuri (2003), a questão das relações entre culturas tem sido vista, 

tradicionalmente, sob a perspectiva da cultura europeia, uma perspectiva etnocêntrica, muitas 

vezes justificando o processo de dominação cultural. No contexto europeu, a questão da relação 

entre culturas tem assumido uma configuração dramática, em razão do problema da imigração; 

na América Latina, essa questão tem tradicionalmente sido deixada de lado, consequência de 
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um ideal homogeneizador de Estado-Nação, o que resulta no alto índice de reprovação dos 

alunos.  

Na educação popular, dos indígenas, das comunidades afrodescendentes e das minorias, 

voltamo-nos para o que podemos chamar de intercultura:  

 

a intercultura vem se configurando como um objeto de estudo interdisciplinar 

e transversal, no sentido de tematizar e teorizar a  complexidade (para além da 

pluralidade ou da diversidade) e a ambivalência ou o hibridismo (para além 

da reciprocidade ou da evolução) dos processos de elaboração de significados 

nas relações intergrupais e intersubjetivas, constitutivos  de campos 

identitários em termos de etnias, de gerações, de gênero e de ação social 

(FLEURI, 2003, p. 23).  

 

Tal conceito, segundo o autor citado, tem implicações diversas no campo da educação, 

a começar pela própria concepção de educação: a educação, na perspectiva intercultural, deixa 

de ser assumida como um processo de formação de conceitos, valores, atitudes, baseando-se 

numa relação unilateral, conduzida por procedimentos lineares e hierarquizantes. Ela então 

passa a ser entendida como o processo construído pela relação entre diferentes sujeitos, criando 

contextos interativos que, justamente por se conectar dinamicamente com os diferentes 

contextos culturais em relação aos quais os diferentes sujeitos desenvolvem suas respectivas 

identidades, torna-se “um ambiente criativo e propriamente formativo, ou seja, estruturante de 

movimentos de identificação subjetivos e socioculturais. Nesse processo, desenvolve-se a 

aprendizagem não apenas das informações, dos conceitos, dos valores assumidos pelos sujeitos 

em relação, mas sobretudo a aprendizagem dos contextos em relação aos quais esses elementos 

adquirem significados” (FLEURI, 2003, p. 24).  

Voltando à questão do currículo, Canen (2002, p. 92) afirma que “se o multiculturalismo 

pretende contribuir para uma educação valorizadora da diversidade cultural e questionadora das 

diferenças, deve superar posturas dogmáticas, que tendem a congelar as identidades e 

desconhecer as diferenças no interior das próprias diferenças”. Assim, se faz necessário 

questionar o modelo pautado em currículos monoculturais.  

Os chamados currículos monoculturais não trazem à tona a questão da diversidade, são 

pautados em uma única proposta e pensamento, normalmente, eurocêntricos. Sabemos que, ao 

contrário, os currículos devem ser pautados em perspectivas multiculturais, como aponta Canen 

e Oliveira (2002). As autoras nos lembram que o multiculturalismo constitui-se numa ruptura 

epistemológica com o projeto de modernidade (próximo à ideia de homogeneidade), inserindo-

se, portanto, numa perspectiva pós-moderna da sociedade, em que prevalecem a diversidade, a 
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descontinuidade e a diferença, além de defender a consideração da identidade (que no projeto 

moderno é estável e fixa) como algo múltiplo e em construção. Há que se ressaltar, contudo, 

que há uma vertente mais crítica do multiculturalismo (o multiculturalismo crítico ou 

perspectiva intercultural crítica, de autores como McLaren, Grant e outros), que vai além da 

consideração da diversidade cultural em termos de valorização do folclórico e do exótico, 

questionando a própria construção das diferenças e os preconceitos/estereótipos: 

  

no caso da educação e da formação de professores em sociedades 

multiculturais e desiguais como o Brasil, adotar o multiculturalismo crítico 

como horizonte norteador significa incorporar, nos discursos curriculares e 

nas práticas discursivas, desafios a noções que tendem à essencialização das 

identidades, entendendo-as, ao contrário, como construções sempre 

provisórias, contingentes e inacabadas (CANEN e OLIVEIRA, 2002, p. 62). 

 

Segundo as autoras, as identidades étnicas, raciais e de gênero têm sido 

sistematicamente caladas nos currículos monoculturais, o que leva à defesa da educação 

multicultural por dois motivos:  

 

de um lado a necessidade de promovermos a equidade educacional, 

valorizando as culturas dos alunos e colaborando para a superação do fracasso 

escolar. Por outro, a quebra de preconceitos contra aqueles percebidos como 

‘diferentes’, de modo que se formem futuras gerações nos valores de respeito 

e apreciação à pluralidade cultural, e de desafio a discursos preconceituosos 

que constroem as diferenças (CANEN e OLIVEIRA, 2002, p. 63).  

 

Portanto, são necessárias três categorias nas práticas pedagógicas multiculturais: a 

crítica cultural, a hibridização e a ancoragem social dos discursos. Assim, a partir dessas 

categorias, Canen e Oliveira (2002) apresentam uma proposta, por meio de uma análise de 

estudo de caso e observações em sala de aula, que nos remete a essa ideia de educação 

multicultural, lembrando que o caráter multicultural de uma sociedade resulta na pluralidade de 

identidades culturais: 

 

compreender a mobilidade das identidades e seu caráter múltiplo, híbrido e 

transitório implica promover práticas discursivas que contemplem uma 

linguagem também híbrida, valendo-se de estratégias discursivas que possam 

ser ressignificadas em sínteses culturais criativas, singulares, locais, móveis e 

provisórias (CANEN e OLIVEIRA, 2002, p. 64). 

 

Consequentemente, vemos muitos autores tratando sobre a construção do pensamento 

curricular crítico, uma vez que estamos trabalhando a perspectiva multicultural crítica, afetando 
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assim, as reflexões acerca a formação docente. Uma das questões pertinentes abordadas por 

alguns autores é a questão da ética atrelada ao debate sobre multiculturalismo. Sabemos que as 

“questões relacionadas aos discursos e práticas que configuram os intercâmbios entre 

identidades culturais plurais passam, necessariamente, pela dimensão ética” (OLIVEIRA, 

CANEN e FRANCO, 2000, p. 113), sendo que a articulação entre ambos os conceitos (ética e 

multiculturalismo) requer maior aprofundamento. Nesse sentido, “o avanço do debate sobre o 

multiculturalismo em educação passa por uma reflexão que busque ressignificar o 

universalismo em face da pluralidade cultural, de forma a contribuir para práticas educacionais 

multiculturais eticamente fundamentadas” (OLIVEIRA, CANEN e FRANCO, 2000, p. 114). 

A educação – considerada uma conjunto de políticas e práticas discursivas e não 

discursivas que participam da formação de identidades culturais – não pode ficar alheia à 

questão do multiculturalismo e às implicações éticas de suas formulações, devendo-se levar em 

consideração duas dimensões desse diálogo ético: a primeira, que implica no reconhecimento 

do caráter dialógico da construção das identidades culturais, já que até mesmo nossas 

identidades individuais são formuladas por diálogos coletivos, pois “não somos o que somos 

simplesmente por aspectos essenciais apriorísticos, mas como fruto de articulações múltiplas, 

em espaços e tempos diferenciados, permeados por diálogos constantes, desestabilizadores e 

reorganizadores de sínteses culturais diversificadas, que implica promover práticas pedagógicas 

que levantem criticamente os aspectos dinâmicos das culturas” (OLIVEIRA, CANEN e 

FRANCO, 2000, p. 114), com vista a promover ressignificações e mudanças nas culturas; a 

segunda, que implica a não aceitação acrítica dos conteúdos culturais, devendo-se antes lançar 

mão de um “diálogo argumentativo (como) critério ético de avaliação de discursos culturais” 

(OLIVEIRA, CANEN e FRANCO, 2000, p. 115), já que, em nome de um suposto respeito à 

pluralidade cultural, muitas vezes promovem-se atitudes discriminatórias e de violência 

(simbólica ou real) contra o outro: 

 

tais problematizações apontam para a necessidade de práticas discursivas e 

não-discursivas que sensibilizem educadores e futuros educadores para 

processos de produção das diferenças, bem como para a rejeição de uma ética 

universal etnocêntrica, desmascarando seu caráter de construção. Da mesma 

forma, apontam para a relevância da promoção de pesquisas e reflexões 

críticas sobre discursos curriculares que falem da ética e do multiculturalismo, 

de forma a detectar em que medida universalismos absolutos, apriorísticos, os 

estão invadindo (OLIVEIRA, CANEN e FRANCO, 2000, p. 125). 

 

Um dos pontos que cerca esta pesquisa é a questão do multiculturalismo e a religião, 

pois além de nossa sociedade ser pluricultural, ela é, também, plurirreligiosa. É muito difícil 
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uma sociedade hoje em dia que seja religiosamente homogênea. O mundo está em constante 

transformação, logo as religiosidades, tão tradicionais e enraizadas nas sociedades, 

acompanham a transformação.  

Quando falamos que o multiculturalismo é uma temática de relevância, principalmente 

pela sua responsabilidade social, podemos comparar à questão religiosa, também, pois “existe 

uma causa comum motivadora do diálogo, a luta contra o sofrimento humano e a destruição do 

planeta” (GABATZ, 2015, p. 237), o que nos faz refletir sobre o diálogo que a religiosidade 

traz à tona. Diálogo que ajuda na construção de um mundo mais justo, plural e democrático. 

Como aponta Gabatz (2015, p. 246): 

 

A condição para que o princípio do diálogo entre pessoas, comunidades e 

tradições religiosas distintas consiga ser viabilizado de forma satisfatória, 

implica atenção, respeito e acolhimento. É diálogo de vida, de colaboração, 

de partilha teológica e comunhão espiritual. O encontro respeitoso e o diálogo 

afirmando a vida e sua dignidade em meio às exclusões são exigências para 

comunidades que na sua caminhada ecumênica pretendam a convivência, a 

comunhão, a superação das adversidades dogmáticas, sociais e culturais. 

 

Temos, no Brasil, uma sociedade marcada pelas diferenças culturais que implicam na 

pluralidade religiosa. Se entendemos que religião é um conjunto de práticas e crenças no 

sobrenatural e as religiões, em sua maioria, têm um propósito de elevação espiritual, 

constataremos que essa elevação espiritual transcende o plano material e humano, fazendo com 

que as religiões sejam geradoras de paz na Terra. A pluralidade religiosa tem um papel 

fundamental no que cerne à tolerância e, dessa forma, aceitação da diversidade, fazendo com 

que nos voltemos à questão da aceitação de uma sociedade que seja pluricultural e 

plurirreligiosa. 

 Comparando aos apontamentos de Stuart Hall sobre globalização, a religião é um dos 

elementos constituintes de cultura e também sofre intervenções de maneira globalizada, 

modificando a relação das sociedades e das pessoas com o plano espiritual e transcendental. 

Talvez essa diferença possa até assumir um caráter de menosprezo para aquelas crenças e 

religiões que não são dominantes.  

Posto isso, não podemos deixar de pensar as religiões sem antes fazer uma referência às 

relações de poder das religiões dominantes, bem como seu poder de influência em nossa 

sociedade. Pensar em uma educação multicultural, ressalta o caráter de conflito das diversas 

práticas religiosas. 
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O reconhecimento da igualdade e da cidadania, associado à questão de igualdade no 

tratamento entre culturas, é a nossa questão multicultural sendo colocada em prática. O Artigo 

215 da nossa atual Constituição traz o exercício dos direitos e do acesso às fontes de cultura 

nacional, da valorização e da difusão das manifestações culturais, bem como da proteção 

assegurada do Estado às manifestações populares, (indígenas e afro-brasileiras, essencialmente) 

e de outros grupos que participaram do processo da construção cultural do país. O 

reconhecimento legal do multiculturalismo já traz avanços para que nossa sociedade seja 

evoluída e coloque em práticas as questões que vem sendo citadas neste trabalho. 

A intercultura, que assume certa heterogeneidade de valores, traz uma questão 

emancipadora e até podemos arriscar dizer que ela tenta minimizar os preconceitos em nossa 

sociedade, quando falamos em pluralismo e aceitação legal. A tomada de consciência dos 

diversos grupos entre suas manifestações culturais e religiosas conduz o indivíduo a uma crítica 

da sua própria cultura e religiosidade. 

Para entendermos o multiculturalismo no Brasil devemos lembrar que a nossa história 

é repleta do contato entre diferentes culturas. Contato entre indígenas, europeus e africanos, 

primordialmente, que se misturou à infindáveis outras nações migratórias nos últimos anos. 

Dessa forma, o hibridismo e o multiculturalismo foram negados por muito tempo, visto que 

sempre prevaleceu a visão eurocêntrica no que diz respeito à cultura, religião e poder. Para 

finalizar esta perspectiva, Hall (2014, p. 91) afirma que “algumas pessoas consideram que o 

hibridismo e o sincretismo – a fusão entre diferentes tradições culturais – constituem poderosa 

fonte criativa, que produz novas formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia.” 
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CAPÍTULO 3 – PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

3.1.O BAIRRO DO BOM RETIRO EM SÃO PAULO 

Um dos bairros mais antigos e icônicos da cidade de São Paulo, o Bom Retiro, 

caracteriza-se hoje pelo intenso comércio e suas antigas tradições e fundações, como a as 

escolas de samba Tom Maior e Gaviões da Fiel, e o antigo Sport Club Corinthians Paulista. 

Também abriga a instalação do primeiro prédio no Brasil destinado à linha de montagem de 

automóveis, um campus da FATEC (Faculdade de Tecnologia) e do Museu de Arte Sacra. Bem 

como as linhas centrais do metrô da cidade, estações Armênia, Tiradentes e Luz. 

O bairro abrigava inicialmente a antiga hospedaria dos imigrantes (1882). Pequena e 

sem estrutura adequada, foi transferida para o bairro do Brás em 1887, como podemos observar 

no depoimento: 

“Este edifício não oferece condições correspondentes ao seu destino, já porque 

só pode comportar numero exíguo relativamente aos immigrantes que dão 

entrada nestra provincia, como principalmente pela distancia em que se acha 

das estações de estrada de ferro e linhas de bonds, não falando nas péssimas 

acomodações do edifício.” 19 

 

Na divisão do arquivo histórico de São Paulo, encontramos evidências sobre a origem 

do bairro, do início do século XIX, quando era originalmente ocupado por sítios e chácaras. Por 

volta de1860 abrigava a Olaria Manfred, chegando nesta mesma época imigrante europeus para 

morarem na região, especialmente imigrantes italianos. Assim, surgiu a fábrica de tecidos 

Anhaia, a Cervejaria Germânia, hoje pertencente ao grupo Antártica. 

O bairro começa a crescer, também, por estar próximo a São Paulo Railway, mais 

conhecida como Estrada de Ferro Inglesa, arquitetada pelo barão de Mauá. Por esse motivo, as 

indústrias se proliferaram na região, fazendo com o que o bairro se tornasse, essencialmente, 

operário. A partir de 1900 observa-se a construção do viaduto unindo as ruas José Paulino e 

Couto de Magalhães com a Alameda Nothmann, expandindo o bairro comercialmente.  

                                                           
19 Relatório com que passou a administração da Provincia de São Paulo ao Exmº Presidente Conselheiro João 

Alfredo Corrêa de Oliveira e o Vice-Presidente Dr. Elias Antonio Pacheco e Chaves. – Fonte: 

http://museudaimigracao.org.br/hospedaria-de-imigrantes-de-sao-paulo-tudo-comecou-ha-130-anos/#_ftn3. 

Acesso em fev de 2018.  
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Muitas famílias israelitas também se fixaram na região, dando abertura posterior à outras 

nacionalidades, como sírios, libaneses, turcos, portugueses, gregos, russos, bolivianos e 

coreanos. “A população estrangeira no bairro do Bom Retiro se tenha distribuído como segue: 

de 1870 a 1890, em maioria portuguêses; de 1900 a 1940, predominantemente de origem itálica; 

e de 1950 a 1970, de forte predominância israelita.” (DERTÔNIO, 1971, p. 22) 

Ao longo da história do bairro podemos constatar como este foi crescendo 

gradativamente, especialmente ligado à história dos primeiros imigrantes na região. Aos poucos 

vão sendo criadas as primeiras redes de esgoto, abastecimento de água, instalação de serviço 

sanitário, gás, iluminação elétrica. Chegaram os primeiros bondes, ônibus e troleibus20. 

Também se instalam na região grandes instituições de ensino, como a faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo e a Escola de Engenharia.  

Com a tradição italiana muito próxima aos moradores do Bom Retiro, os momentos 

históricos das guerras mundiais foram marcantes, pois participaram direta ou indiretamente no 

conflito. Algumas vidas, também, foram perdidas. Além das guerras mundiais, podemos citar 

também a Revolução de 1932, cujos participantes do bairro empenharam-se de diversas 

maneiras, como participação de homens, metais para armas e balas, ouro e munições. 21 

Os imigrantes das diversas nacionalidades que se instalaram no bairro trouxeram 

consigo suas características e expressões próprias de seus países, transmitidas e ressignificadas 

nos moradores, transformadas até os tempos atuais.  

As primeiras instituições escolares da região também surgiram no mesmo período de 

fundação do bairro. Um dos primeiros grupos escolares da região, Marechal Deodoro, já era 

conhecido por volta de 1912 e cresceu, sendo referência e, inclusive, possuindo o Curso 

Normal22. A congregação salesiana, fundada por Dom Bosco no final do século XIX, na Itália, 

se instalou na região com dois tradicionais colégios que atuam até hoje no bairro: o Colégio 

Liceu Coração de Jesus (1855), administrado pelos padres salesianos, e o Colégio de Santa Inês 

(1907), administrado pelas irmãs salesianas. 

                                                           
20 Ônibus elétrico.  
21 Ao pesquisar a história do bairro, podemos encontrar diversas “figuras” e personalidades que ficaram famosas 

pela sua participação no bairro. 
22 Popularmente conhecido como Magistério. 
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A educação salesiana na região se instalou de maneira sólida e eficaz com essas duas 

instituições escolares e todas as obras que os salesianos abrigam, como as paróquias, igrejas, 

obras sociais e oratórios. A área de atuação dos salesianos é na vida social e educacional de 

uma comunidade. Cenários propícios para a uma região que estava em constante crescimento e 

desenvolvimento, como o bairro do Bom Retiro, que ao longo de sua história, foi abrigando 

cada vez mais pessoas, com diversas necessidades. 

O tranquilo local dos antigos “retiros” transformou-se, com o passar do tempo, num 

agitado centro comercial, repleto de lojas e indústrias. Principalmente através do comércio de 

tecidos, abrindo pequenos negócios voltados para a prestação de serviços, como sapatarias e 

pontos de encontro entre a população, os diversos povos descendentes de imigrantes foram aos 

poucos construindo o caminho que levou o Bom Retiro a ser o maior centro de moda e venda 

em atacado de roupas do Brasil. Também padarias, farmácias, delegacia, repartições públicas, 

construtoras, administradoras, instituições religiosas, casas e muitas lojas, são o que 

transbordam o Bom Retiro. 

Os salesianos se instalaram na região do centro de São Paulo (Campos Elíseos) com o 

Colégio Liceu do Sagrado Coração de Jesus (1885), no Bom Retiro, com o Instituto Dom Bosco 

(1919) e, as irmãs, com o Colégio de Santa Inês (1907). Com forte presença de imigrantes 

italianos na região (o que era um atrativo devido à ligação com as origens dos salesianos), 

pensou-se em criar um polo que atendesse, também, os jovens operários da região. Desde então, 

a presença salesiana consolidou-se no Brasil inteiro.  

A seguir, veremos brevemente a história dos diversos imigrantes da região do Bom 

Retiro.23 

 

 

 

3.1.1 Os italianos 

Os italianos foram os primeiros a se instalarem no bairro. Como homenagem, 

observamos a famosa Rua do Italianos. Com o fim da escravidão, em 1888, o governo brasileiro 

                                                           
23 Fonte: http://museudaimigracao.org.br/. Acesso em fev de 2018. 
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pensou em uma alternativa para o trabalho, principalmente nas lavouras brasileiras do interior 

e nas indústrias das grandes cidades. A Itália passava por uma situação de grande crise: a 

Unificação do país e, o período das grandes guerras, foram fatores que trouxeram muitos 

imigrantes ao país. 

O bairro do Bom Retiro, como já dito, abrigava, inicialmente, a hospedaria dos 

imigrantes. Próximo à estação da Luz, suas imediações, tornaram-se bairros operários. Foi 

assim que o Bom Retiro ficou a cara da Itália. Muitas famílias tradicionais do bairro têm suas 

origens italianas fortemente presentes. 

 

 

3.1.2 Os judeus 

Vindos, sobretudo, da Rússia, Lituânia e Polônia, os judeus chegaram logo após os 

italianos, criando muitas confecções, o que dará a característica comercial ao bairro, presente 

na famosa Rua José Paulino. Também no bairro há seis sinagogas, museu, restaurantes e muita 

tradição deste povo. Muitos de seus entrepostos comerciais foram vendidos ou sublocados para 

os coreanos. 

Atualmente 40% dos judeus de São Paulo moram no bairro de Higienópolis. A maioria, 

de famílias que eram do Bom Retiro. 24 

 

 

3.1.3 Os gregos 

De 1946 a 1949 a Grécia passou por uma sofrida Guerra Civil, o que levou muitos a 

saírem do país e, uma parcela significativa da colônia se instalou no Bom Retiro. Também 

especializados em tecidos e vestuário, trouxeram sua deliciosa culinária ao país, onde podemos 

apreciá-la no antigo restaurante Acrópoles, tradicional no bairro, inaugurado em 1959. 

 

                                                           
24 Fonte: http://culturahebraica.blogspot.com/2012/03/os-judeus-no-bairro-do-bom-retiro-em.html. Acesso em fev 

de 2018. 
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3.1.4 Os bolivianos 

Os bolivianos são o maior grupo do Bom Retiro e a onda migratória mais recente da 

região. Estima-se que muitos bolivianos na região trabalhem em condições clandestinas ou em 

situações degradantes. Eles constituem uma das principais mãos de obra na região. As 

atividades desse grupo podem ser vistas diariamente nas ruas do bairro, bem como as 

tradicionais festas, como a Kantuta. 

 

 

3.1.5 Os coreanos 

Grande parte da responsabilidade de o bairro do Bom Retiro ser conhecido pela moda é 

por conta dos coreanos que se fixaram na região e até chamam o Bom Retiro de “Pequena 

Coreia”, devido aos inúmeros estabelecimentos fundados por eles, como igrejas, lojas, fábricas, 

cafés e restaurantes. É comum ouvir pessoas conversando em coreano pelo bairro. Foram eles 

que trouxeram as tendências da moda internacional e, principalmente, oriental ao bairro.  

A grande onda de imigrantes começou a sair do país após a crise que o assolou por conta 

da Guerra da Coreia (1950-1953). Atualmente, 70% do comércio do bairro é administrado pelos 

coreanos25 que, aos poucos, foram comprando as empresas onde trabalhavam como 

empregados. Aproximadamente 46 mil coreanos (e descendentes) vivem no Bom Retiro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Fonte: https://vejasp.abril.com.br/cidades/bom-retiro-mistura-de-nacionalidades/. Acesso em fev de 2018. 
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3.2 AS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 

Figura 2 – Maria Domenica Mazzarello 

Fonte: http://salesianity.blogspot.com/2016/05/saint-of-day-mary-domenica-mazzarello.html. Acesso em jan 2018. 

Pessoalmente, portanto, Dom Bosco não se mostrava favorável a 

arregimentar as mulheres para que atuassem em prol da juventude feminina, 

como fizera nos anos 40, ao buscar colaboradores para dar início ao Oratório 

Festivo. Além disso, não sendo diretor de nenhuma obra feminina, nem 

orientador espiritual de religiosas, seus contatos com as mulheres eram muito 

esporádicos, e sempre marcados por uma atitude de extrema reserva, como 

ressaltaram seus diversos biógrafos. Não sentia, de fato, vocação para 

trabalhar com o sexo feminino. “Para que se decidisse, foram necessários 

pedidos insistentes de alguns bispos e outras respeitáveis personalidades.” 

(AZZI, 1999, p. 19) 

 

No capítulo anterior apreciamos a breve história da fundação da congregação Salesiana, 

iniciada por Dom Bosco em 1859. Dom Bosco não tinha o trabalho efetivo com as meninas, 

sendo fundamental a presença da sua cofundadora, Maria Domingas Mazzarello26, que foi a 

percussora da história das mulheres na instituição. Mazzarello, com mais algumas 

companheiras, que faziam parte da Associação de Maria Imaculada27, tornaram-se as primeiras 

irmãs salesianas. 

A criação do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora se deu 5 de agosto de 1872. Estas 

jovens dedicavam suas vidas às meninas necessitadas, auxiliando em sua profissionalização. 

Dom Bosco, que já conhecia o trabalho de Mazzarello, a nomeia superiora geral da associação. 

                                                           
26 Mazzarello (1837-1881), nasceu em Mornese e morreu jovem, vítima de tifo. 
27 Fundada por Domenico Pestarino, em Mornese. 
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 Em 1887, as primeiras FMA28 vieram em missão para a América, no Uruguai, lideradas 

pela superiora Irmã Angela Vallese. Os salesianos já haviam se instalado no Brasil desde 1883, 

em Niterói. E o primeiro Colégio das FMA no Brasil foi o do Carmo, em Guaratinguetá, 

fundado em 1892 pelas irmãs que se mudaram do Uruguai para lá. 

 Tendo como base e eixo o Estado de São Paulo, a atuação educativa, hospitalar e 

assistencial das Salesianas de Dom Bosco também se fortalece e solidifica em regiões 

periféricas. O Colégio de Santa Inês foi escolhido para ser a sede das FMA no Brasil, sendo a 

mesma desde então. 

 

 

 

3.3  O COLÉGIO DE SANTA INÊS 

Figura 3 – Colégio de Santa Inês 

Fonte: https://www.salesianas.org.br/educacao/colegio-de-santa-ines/. Acesso em jan 2018. 

“O colégio das freiras sempre foi famoso. Cresceu. Ocupa um quarteirão 

inteiro, dando para as quatro ruas, mas com frente para a rua Três Rios. 

Continua lecionando apenas para o sexo feminino, mas hoje, além do curso 

primário, tem o ginasial, o colegial, o normal, o de datilografia, o de corte e 

costura. Socorre também meninas necessitadas. Prepara-as para a vida, dá-

lhes alimento, mas faz também com que elas aprendam a fazer costuras para 

fora e, assim, ajudar no seu custeio. Quando já moças elas saem preparadas 

para o casamento ou para ganhar dignamente a vida. É a interpretação certa 

da religião.” (DERTÔNIO, 1971, p. 71) 

                                                           
28 Sigla para Filhas de Maria Auxiliadora. 
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Podemos constatar, através da escrita do autor, como era a fama do Colégio, à época 

descrita no livro (1971). Uma escola de tradição e muito conhecida no bairro. Não há quem não 

fale do Bom Retiro sem falar do “colégio das irmãs”.  

 O Colégio de Santa Inês foi fundado em 1907. Como observamos anteriormente, o 

bairro era um antigo retiro para famílias abastadas, como é o caso da família Souza Aranha e 

do Marquês de Três Rios, hoje, nome da famosa rua em que está localizado o Colégio. O Santa 

Inês foi uma das primeiras instituições de ensino do bairro. Primeiramente, era voltado à 

educação exclusiva de meninas e de famílias católicas. Porém, o fator religioso não foi 

impeditivo para famílias de outras religiões matricularem suas filhas. Aos poucos, a educação 

salesiana na escola começou a ser desenvolvida e transformada para que abrigasse as 

divergentes religiosidades presentes na instituição. 

Como constatamos no capítulo em que foi abordado São João Bosco, o carisma 

salesiano tem como premissa o desenvolvimento social e a criação de uma sociedade igualitária 

e justa, por meio da educação da criança e do jovem e oferecendo oportunidades e instrumentos 

de desenvolvimento individual e coletivo. 

“Assim, o Colégio soube exercer sua missão sem distinguir raça ou credo, abriu portas 

para todos aqueles que quisessem participar dos ideais de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, 

para todos aqueles que estivessem dispostos a abrir sua mente e seu coração para ideias que 

fariam do mundo, um lugar melhor para se viver.” 29 

O belíssimo prédio do Colégio de Santa Inês foi elaborado pelo arquiteto Domenico 

Delpiano30. No ano de 2011 o conjunto arquitetônico do prédio foi tombado como patrimônio 

histórico pelo CONPRESP31. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Trecho retirado de: https://www.colegiodesantaines.com.br/historia/santa-ines. Acesso em junho de 2018. 
30 Arquiteto italiano (1844-1920) projetou e construiu imobiliários, monumentos e edifícios religiosos em várias 

cidades da América do Sul, onde eram fundados colégio salesianos. 
31 Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 
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CAPÍTULO 4 – ENTREVISTAS 

 

4.1 QUESTIONÁRIO 

Foram entrevistadas quatro irmãs salesianas que viveram no Colégio de Santa Inês e 

tiveram uma trajetória significativa com a Instituição. Um questionário base foi montado para 

seguir o percurso das entrevistas. As entrevistas estão aqui transcritas na íntegra, sem correções 

ou alterações. 

 Para serem realizadas, não foi seguido o percurso catedrático do questionário base aqui 

apresentado, mas sim, foram sendo feitas as perguntas conforme o desenrolar da conversa e as 

respostas apresentadas. 

 

• Questionário base 

- Nome, Idade, Cidade Natal. 

- Em que momento decidiu ser irmã Salesiana? 

- Conte sua trajetória entre as casas salesianas até o Colégio de Santa Inês – Quais anos viveu 

na casa? 

- Como era na época do internato? E como é hoje em dia? 

- Como foi a transição de uma escola de meninas (e internato) para uma escola aberta a 

meninos? 

- Como foi a transição de uma escola que somente recebia alunos católicos para uma escola que 

hoje recebe alunos de todas as religiões? 

- Sabemos que no bairro do Bom Retiro houve uma grande mudança social e plural das culturas 

e pessoas existentes. Antes, a escola recebia apenas alunos católicos. Como foi para você 

receber alunos católicos e de outras comunidades, como bolivianos e coreanos? E para a escola 

e a comunidade salesiana, como foi essa recepção? 

- Você acha que essas mudanças interferem (ou interferiram) na prática e rotina de uma escola 

salesiana? 

- As aulas de Ensino Religioso antigamente eram voltadas ao catolicismo. Hoje são voltadas à 

pluralidade e tolerância religiosa. Comparando as épocas, você acredita que essa mudança foi 

positiva ou negativa? 

- Como a comunidade religiosa atual se insere e participa das propostas e atividades salesianas 

dentro da escola? 
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4.2 MARIA BERNARDINA GONÇALVES 

Isabella – Nome, Idade, Cidade Natal. 

Bernardina – Maria Bernardina Gonçalves. 71 anos. Sou de Rio Claro, Delfim Moreira, Sul de 

Minas Gerais. 

Isabella – Em que momento a senhora decidiu ser Irmã Salesiana? Você pode contar um 

pouco da sua trajetória entre as casas salesianas até o Colégio de Santa Inês? 

Bernardina – No sítio a gente tinha escola de primeiro ao quarto ano. Quando tirei o quarto ano 

eu falei pra minha mãe que nem pensava em casamento, primeiro precisava estudar. Eu quero 

ser professora na roça. Meu grande sonho é de ser professora e eu falava com a professora Maria 

José e Maria Aparecida Ribeiro e elas falavam “Dina, como você quer estudar se vocês são em 

14 filhos? Seu pai não tem condições, você não vai nem em Itajubá. Aí minha mãe me disse: 

“Vai pra escola com a Zezé, seus Irmãos são impossíveis então você vai como ouvinte, mas pra 

você ajudar a professora a tomar conta dos seus Irmãos.” E isso eu repeti por 3 anos. Até que 

chegou o ano. Era final de 1959. A minha prima Maria de Lourdes Ribeiro passou o ano fora 

de casa e aí perguntei: “aonde você esteve, Lourdinha?” Eu estive no colégio de Santa Inês e lá 

tem as Irmãs que acolhem as meninas pra ser da escola doméstica e as meninas fazem a limpeza 

da casa. São mais de 60 meninas e se você quiser estudar, as irmãs permitem.  Aí eu fiquei 

contente e falei: mãe, já sei onde posso estudar: lá no colégio de Santa Inês! Aí minha mãe 

disse: então primeiro suas irmãs. Minha irmã mais velha já era costureira, já tinha profissão. A 

Terezinha Inês quis ir e ficou durante um ano, 1959, e quando ela voltou ela disse: Dinha, tem 

lugar pra você! Dia 21 de abril de 1961 eu vim pra cá. Por que eu quis vir? Na sede de estudar... 

Eu queria ser professora. Aí vim e morei esse ano aqui. Dei bastante trabalho pra Irmã Marta 

porque eu chorava demais, porque pensava nos meus Irmãozinhos. Como tive coragem de 

deixar mamãe com meus irmãos? E a irmã Marta me levava no quarto andar e falava: “Fique 

tranquila, você vai acostumar aqui.” Aí ela dava umas balas pra mim, eu enxugava as lágrimas 

e dizia por que eu trabalhava com ela na lavanderia, mas em 1961 as irmãs falaram pra mim: 

“Você veio da roça, sua escola é fraca. Você vai fazer de novo o 4º ano.” Aí comecei a fazer o 

curso noturno. Fiz em 1961 o quarto ano. E a irmã Alice era nossa professora. Não me lembro 

o sobrenome dela. Fiz esse ano estudando a noite. Durante o dia trabalhávamos. Quando foi 62 

a irmã Helena e a Alice falaram: “Agora você deve fazer mais um ano, que é o ano da admissão, 

para você se preparar bem para você aguentar o ginásio”.  Aí eu fiz o ano de admissão e quando 

terminei em 61, em 63, 64, 65, 66, foram esses 6 anos, eu fiz o 5º, 6º, 7º, e 8º do 2º grau. Aí eu 
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fiz esses 4 anos. Quando foi no 3 ano eu fiquei de 2ª época de História. Porque eu fui pra casa 

nas férias, mas sentava embaixo das árvores e pegava o livro de História para estudar. Fiz a 

segunda chamada e consegui ser promovida. Aí em 66 eu terminei o meu ginásio. Acontece 

que em 65 eu cheguei pra Irmã Gesse Pinheiro, diretora, bem numa sexta-feira santa, depois 

das funções que a gente ia a pé até a Sé, eu entrei no escritório dela, que é o mesmo até hoje, e 

falei assim: olha, irmã Gesse, o que a gente tem que fazer pra ser irmã? Aí ela me disse: No seu 

caso você tem que crescer 4 dedos e engordar 2. “Que o menino Jesus guarde seu coração hoje 

e sempre”, escreveu em um santinho.  

O que me despertou esse desejo foi enquanto estava no ginásio, a irmã Marta me falava: 

você não quer ajudar no oratório? E eu ia no sábado no oratório no Jaçanã e no domingo no 

oratório de Guarulhos e a Irmã Manuela que me levava pro oratório. E aí elas queriam que eu 

fosse com elas. E eu fui. E a favela me assustou um monte. E eu pensava: como podem viver 

em uma vida tão desumana? O esgoto passava ali. Era o único ponto. Aquela criançada... 

Quando tinha marido, mulher... E chamava as crianças e levava no barracão pra fazer o oratório. 

Mas me chamou muita atenção: esta pobreza com estas irmãs da periferia. Eu falava em casa: 

Mãe, aqui nós somos pobres, mas temos uma casa, os quartos das crianças, quarto da senhora. 

E lá na favela ninguém tem dignidade de vida. É tudo junto, muito maltratado e ainda falei pro 

meu pai: a cocheira e o chiqueiro que nós temos aqui, eles são mais bem cuidados do que a vida 

do povo que vive na favela. Então o que me questionou muito foi essa questão da pobreza e a 

falta de dignidade das pessoas nas favelas. E eu me deparava com essa situação de roça, mas a 

gente tinha tudo, plantava de tudo, tinha os frangos, às vezes matava um bezerro, a mamãe 

guardava tudo nas latas de 50 litros, na banha, na manteiga derretida e cada vez tirava dali pra 

servir pra família. Era outra vida.  

Mas no dia da minha formatura que foi 8 de dezembro de 66 o meu pai veio e aí eu tinha 

conversado com a irmã Gesse e, ela disse assim pra mim: “Você precisa crescer e engordar” e 

eu não me lembro de todas as coisas. Mas subindo a escada de mármore, a irmã Cristina me 

disse: “Nega, seu pai tá aqui. Arruma suas coisas porque amanhã seu pai vai se despedir de 

você porque você não pode ser irmã.” Porque o médico Bernardinelli, quando fui com a irmã 

Menes, ele disse que eu precisava trabalhar em coisas leves, como máquina de costura elétrica, 

porque disse que eu ia viver até os 25 anos no máximo, pois tinha problema no coração. E aí o 

papai chegou e eu falei pra ele, chorando: “Pai, vou embora porque eu não posso ser Salesiana, 

porque eu sofro do coração. E ele disse: “Não filha, lá em Delfim Moreira tem o padre Armindo 
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e as irmãs catequistas. Eu te levo lá e você vai conhecer. E quem sabe você vai ser catequistas 

lá em Delfim Moreira”. Aí eu disse pro meu pai: “Quero ser é salesiana, não quero ser 

catequista. Eu quero trabalhar na favela, com os jovens, com os pobres”. Aí meu pai falou que 

tudo bem. Nesse tempo morava aqui a irmã Cristina e a madre Palmira. E as duas foram 

transferidas. E a inspetora veio a ser a Irmã Hilka que tá bem doentinha, lá na Lapa hoje. E a 

irmã Hilka sabia desse meu desejo. Aí chegou no Taquaral um belo dia, um sítio lá longe da 

minha casa, mas sei que eles tinham telefone. Chegou um bilhete falando pro meu papai me 

levar no colégio do Carmo. E o papai me trouxe. E eu cheguei lá no Carmo e quem era 

recepcionista lá era Irmã Tereza, uma bem idosa. E a Irmã Hilka queria falar comigo. Cheguei 

lá, sentamos pra conversar e ela perguntou: “Você ainda quer ser salesiana? Você vem morar 

aqui no Santa Teresa, faz o Ensino Médio e você vai ser acompanhada pelo senhor Paulo 

cardiologista, pra ele fazer uma avaliação sua.”  Fui embora pra casa, ajuntei minhas coisas e 

meu trabalho era ficar com a Irmã Carolina na portaria que fazia flores e atendia telefones. E 

eu fazia isso pra ela: atendia o telefone e fazia florzinha. Uma manhã eu comecei a fazer o 

Ensino Médio e vivi esse semestre assim. No Santa Tereza, a Irmã Rute Cardoso era diretora e, 

meu pai, amava essa irmã porque ela tinha uma atenção muito grande pra gente da roça como 

eu, porque muitas irmãs vinham, não ficavam muito tempo, mas meu pai foi encaminhando 

minhas irmãs por aí. Quando chegou julho eu fui de férias. Quando voltei, a Irmã Lourdes 

Cursino, que era nossa assistente, falou: “O doutor Caio agendou um exame pra você agora 

neste mês de julho.” Eu cheguei devia ser 20 de julho por aí – ela falou. Ele disse que é pra 

você dormir na Santa Casa que no dia cedinho você vai começar a fazer os exercícios. Aí não 

tinha quarto. Eu dormi na maternidade, em qualquer lugar, com mãe e criança recém-nascida, 

mas dormi. No dia seguinte, o doutor Caio me chama e me põe numa grande sala com esteira, 

pista de corrida, bicicleta e uns pesinhos no meio do caminho. E eu fiz a sequência que o doutor 

me mostrou com pesinhos e tudo e ele saiu da sala e eu continuei fazendo. Aí ele colocou o 

estetoscópio e falou: você não tem nada de coração não. Aí eu disse: “Faz um favor? Dá pra 

mim um atestando falando que eu estou bem de saúde?” Quando ele me deu o atestando... Era 

quatro da tarde, dali um pouquinho tinha que rezar o terço... Eu tava tão feliz que eu peguei o 

véu, botei na cabeça e fui pra igreja. Quando terminou o terço todas as meninas rindo de mim 

porque eu tava com o véu, achando que era missa, de tão feliz, e aí contei pra todos. Irmã Hilka 

ligou e perguntou: “Você está ok então, quando você quer ir pro aspirantado? Que tal dia 29, 

dia de Santa Marta?” Eu disse: AMANHÃ! Aí eu só peguei minha roupa na mala e nesse 29 a 

irmã me levou pra Araras. E quando cheguei lá era noite. E sabe o que tinha no quarto bem 
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pertinho assim? O Roberto Carlos tocando... um dia areia branca, seus pés irão tocar, janelas e 

portas já vão se abrindo e portas vão tocar e ao se sentir em casa”. Aí eu deitei, abri os lençóis 

branquinhos e falei: “Irmã, preciso tomar banho, sabe aquele sapato de meia fina que deixa seus 

pés encardidos?” Aí relutei um pouco pra deitar, fiquei ouvindo aquela música, mesmo sem 

tomar banho. Mas tudo bem. Eu sei que vivi ali desde dia 29 até janeiro de 67. Aí em janeiro 

de 68 foi transferida para São José dos Campos e lá terminei o primeiro ano colegial. Vim pra 

São José dos Campos, éramos aspirantes. Fui estudar no João Cursinho. Estudar meu segundo 

ano do Ensino Médio como aspirante. Aí a Irmã Célia Aparecida Silva, disse: “Irmã Hilka vai 

vir aqui em julho... você quer ser pensionista ou postulante?” – Ah, Irmã, quero ser postulante. 

“Então você vai lá no João Cursino, trancar sua matrícula e vai estudar só as disciplinas do 

postulado para se preparar para o postulado.” Isso foi em 68. Em 71 eu morei no Ipiranga 

fazendo noviciado. Mas na verdade quando foi 71 o Ipiranga fechou e nós fomos pra Lapa. Em 

71 eu vivia na Lapa fazendo o segundo ano de noviciado. Em 71 fiz a primeira profissão. Em 

72 em Batatais no orfanato. Essas irmãs vinham todas da Febem e foi uma experiência muito 

rica pra mim. Eu comecei o segundo Médio pela manhã e à tarde e à noite eu era assistente das 

pequenas, enquanto eu tava na aula, as pequenas também. Tinha do primeiro ao quarto ano e 

terminado este ano fechou a escola. E eu já tinha feito a matrícula pra estudar com os irmãos 

maristas, mas a Irmã Zulnira da portaria falou: “Magina, essa irmã novinha estudando com os 

padres? Ela vai perder a vocação.” A madre Giselda veio aqui e mandou um recado falando que 

era pra eu arrumar minha mala e vir pro Santa Inês. Aí ela me deixou morar no Carmo pra fazer 

Ensino Médio e trabalhar com Educação Infantil.  

Isabella – Você vai morar no Carmo... 

Bernardina – Vou morar no Carmo e pra eu fazer Ensino Médio e pra eu trabalhar com educação 

infantil, fiquei lá, aí em setembro eu fiquei lá no Carmo 8 anos, chega né?  

Isabella – 8 anos? 

Bernardina – 8 anos eu fiquei no Carmo, depois eu acho que eu voltei mais 2 vezes, 3, sei que 

o total meu no Carmo foi de 25 anos, mas aí depois desses 8 anos eu vim morar na Lapa, a Lapa 

era uma escola muito boa, eram 2 períodos, mas eram 600 e algumas coisas, mas era a metade 

de manhã e a metade à tarde, então dava pra eu saber o nome, o sobrenome daquelas crianças, 

era de primeiro ao quinto ano e aí tinha também educação infantil, era uma delícia morar ali na 

Lapa, eu morei ali 5 anos. Depois pediram pra eu voltar de novo pro Carmo, eu voltei porque a 
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Olívia foi morar no Anjo da Guarda pra fazer uma experiência, pra ela fazer os votos perpétuos 

e aí eu voltei de novo pro Carmo. Então foi assim, aí depois eu fiquei no Carmo 5 anos, eu sei 

que elas me convidaram pra eu fazer espiritualidade em Roma, aí eu fui pra lá, eu fiquei lá 89, 

90, 91, em 92 eu voltei, aí eu fui morar lá nas Perdizes, na Casa Minerva, e lá tinha a irmã Maria 

do Carmo que trabalhava com as aspirantes, eu fiquei lá 5 anos. E depois eu voltei pro Carmo 

de novo, daí eu morei lá no Carmo 11 anos, aí depois eu vim pra São José dos Campos, de São 

José dos Campos, ah, aí em 2010, antes eu vim pra São José dos Campos, mas eu ganhei uma 

experiência em Jerusalém de 3 meses. Aí eu fiquei 3 meses em Jerusalém, aí voltei a viver na 

Casa do Carmo mesmo, terminei o ano, as nossas aspirantes eram 3, foram pra casa, uma que 

ficou falou assim pra mim no segundo semestre “eu não vou ficar aqui, não, vocês vão me tratar 

como freira, eu vou pra minha casa, faço o semestre lá, descanso e depois vão ver no que vai 

dar”. Aí no ano seguinte, sabe onde que ela foi? Ela foi ser aspirante em Porto Alegre, nosso 

aspirantado se uniu às aspirantes de Porto Alegre. E aí eu ganhei a tarefa de vir morar aqui no 

Santa Inês em 2011, não, 10. É 2011. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2011 eu vim aqui pro Santa 

Inês pra trabalhar na animação vocacional, certo? Aí eu tô aqui até hoje.  

Isabella – Trabalhando né irmã. 

Bernardina – E essa experiência aqui ela é muito rica porque na verdade, Jesus chama, hoje eu 

tenho certeza e sou convicta do que os jovens desejam. Hoje tô com uma lista aqui de mais de 

40 nomes de meninas que me disseram, do FEST32, da Semana Missionária33 do Retiro 

Bíblico34 que querem se conhecer e passar por um discernimento vocacional. E agora, dia 25 

(novembro de 2017), vamos nos encontrar com essas jovens e, é claro que nem todas virão, 

porque elas têm prova, simulado, outras coisas. No encerramento dos nossos encontros, esse 

ano no aspirantado, temos 3 postulantes e duas aspirantes. Já temos algumas querendo fazer o 

aspirantado e outras pensando em fazer o voluntariado: ou seja, uma convivência de morar 

conosco, rezar conosco, pra ver o carisma, se elas se simpatizam, se é isso que elas querem. 

Tenho grande expectativa. Vamos ver em 2018, ano do sínodo do discernimento vocacional da 

juventude do papa... Em março (2018) o papa vai fazer um encontro com jovens do mundo 

inteiro, católicos e não católicos, o papa quer toda juventude com ele: representantes de todo 

                                                           
32 FEST – Sigla de festival da Juventude Salesiana. 
33 Semana em que jovens saem em Missão evangelizadora. 
34 Encontro realizado uma vez ao ano para a juventude salesiana. 
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mundo de todas as religiões. Estamos com essa expectativa do papa. A juventude respondeu 

todas as perguntas, foi muito bom. 

Isabella – Eu respondi também. 

Bernardina – Você respondeu, né? Então. Eu acho que eu tenho impresso frente e verso 7 folhas 

das respostas deles. Muito bom, né?  

Isabella – A senhora acha que mudou, aqui no Santa Inês, mudou muito da época do 

internato pra hoje em dia? 

Bernardina – Nossa, que mudou, mudou muito. Agora, eu sinto assim, naquela época que eu 

estava na escola doméstica tinha a ação católica, né? Que era um jeito das irmãs trabalhar 

conosco, então era a juventude agrária católica, a juventude estudantil católica, a juventude 

independente católica, a juventude operária e a juventude universitária e uma coisa, lógico que 

mudou, o Santa Inês tá transformado né? De modernizado, de diferenciado, mas as irmãs 

cuidavam muito da nossa espiritualidade, isto era muito bom, então nós não participávamos 

desses grupos da JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, mas tínhamos grupos de liturgia, o grupo de, 

bíblico, o grupo da palavra pra gente se preparar pra fazer lexo divina, leitura orate 35, grupo 

missionário. Nós éramos distribuídas em grupos, pra gente poder criar, o grupo da animação, 

da gratidão, porque tinha uma semana aqui no Santa Inês irmos aos grupos de animação, 

gratidão, porque tinha uma semana no Santa Inês naquele tempo que a gente fazia a semana da 

gratidão, então nessa semana as irmãs, assistente iam para o refeitório e uma de nós ficava 

responsável, uma era coordenadora, a outra era secretária, a gente se ajudava e aquela semana 

as irmãs ficavam livres, essa semana da gratidão era muito forte. Outro momento forte também 

que a gente tinha aqui, e que até hoje continua era, é a adoração. Todo domingo à tarde, então 

tinha as internas e tinha as externas, as da escola doméstica, nós ao fundo da Igreja porque nós 

éramos maiores e a pequenada e a juventude pra frente, mas todo domingo tinha essa 

celebração. É, no dia de finados, a gente ia pra Igreja 3 vezes pra rezar o rosário, era um negócio 

muito bacana. E uma vez por semana a Irmã Odete César fazia com a gente a meditação da 

palavra. Sabe essa leitura orante de hoje? Ela fazia conosco, porque terminada a missa as irmãs 

iam pro café, todo mundo saia da Igreja e nós ficávamos ali porque a gente fazia essa partilha. 

Depois, deixa eu ver, a gente era muito queridas pelas irmãs, sabe? As irmãs atendiam muito a 

                                                           
35 Leitura orante da Bíblia. 
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gente, escutava. E era um negócio assim, muito familiar e fraterno.  Eu vivi aqui muito feliz 

esse tempo todo. Ao mesmo o tempo que a gente fazia a limpeza da casa, mas comigo, por 

exemplo, de manhã eu trabalhei em escola, à tarde eu estava ali e à noite era pra gente estudar, 

não é? Mas essa possibilidade de estudo não era só algumas, era quem quisesse. Mas eu me 

lembro de 6 estudando comigo, porque as outras. A minha Irmã, por exemplo, no mês de julho 

ela foi embora, falou assim. Não vou ficar mais aqui não, foi embora não quis nem saber, 

também ela arrumou um príncipe encantado e aí ela quis cuidar da vida dela e eu fiquei. Agora 

lógico que a transformação do Santa Inês é visível, veja bem essa a sala Madre Mazzarello, que 

nós criamos aqui, a sala Laura Vicuña, esse espaço, antigamente esse Espaço Jovem, essa 

grande sala era a sala de comunicação Marinela Castanho, depois isso aqui virou Espaço Jovem, 

mas lá naquele tempo do internato tudo aqui era quarto, era tudo os quartos grandes das 

pequenas, das médias e das maiores, não tinha essas divisórias, daí o Santa Inês foi tudo 

modernizado, hoje é o Espaço Jovem, é um espaço de acolhida. Nós estamos aqui hoje com o 

grupo da CNBB, com o padre Toninho, são 23 jovens, da CNBB da Pastoral, né? E aqui no 

Santa Inês atualmente é a casa que acolhe as irmãs. Todo mundo que passa por curso aqui, os 

encontros nossos de inspetoria, os encontros das outras inspetorias que passam por aqui, nós 

que acolhemos. Então aqui é uma casa de acolhida, e de hospedagem, que a gente faz de tudo 

pra ser uma casa que acolhe e que acolhe com carinho. Como diz a rádio Aparecida, a TV 

Aparecida, “Acolher bem é evangelizar”. Então é por aí. E nós tivemos a graça, o dom de Deus, 

de receber aqui o reitor-mor, ele veio jantar conosco no dia 14 de outubro. Eu estava, a irmã 

Cláudia e a irmã Tavares, nós ficamos lá no FEST até após a adoração, mas as irmãs vieram e 

receberam o reitor-mor aqui. E ele deixou uma fala, no finalmente e acabada a adoração nós 

viemos rapidinho, mas chegamos aqui todo mundo já tinha ido embora, também era nove horas 

quase. Mas foi muito forte a presença do reitor-mor conosco, e muito forte a presença dele 

também lá no FEST. Você foi, né?  

Isabella – Não fui. 

Bernardina – Não?  

Isabella – Tive um casamento em outra cidade. 

Bernardina – Nossa, foi muito linda aquela festa. Aí nós tivemos essa festa do reitor-mor e 

depois ainda recebemos a Madre Geral. Sei que alguma coisa quer vir aqui, vem. Você quer vir 

aqui usar essa sala? A irmã Rose Seron fazia assim tipo perguntas e respostas do Concílio e 
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passava pra nós, a gente ia informada do que tava acontecendo do Concílio. A irmã Rosa era 

demais. Antes de ter o Concílio ela fazia com a gente um estudo da sagrada escritura, sabe? 

História Sagrada. Mas também tudo em forma de pergunta e resposta. 

Isabella – Irmã, deixa eu ver se aqui tá dando certo, mas escuta, ficar fazendo questionário 

assim, eu imagino o nervoso que vocês passavam né?  

Bernardina – Não, era exigente. E eu era muito tímida. Por isso que hoje quando eu encontro 

uma jovem que deseja, mas que é tímida, eu falo assim “Que é que é? Timidez não é doença.” 

Porque eu era calada e, mas as irmãs ao mesmo tempo elas eram muito próximas, sabe? E a 

gente nunca tava sozinha. A gente tinha assistente, a irmã Marta Schwartz, a irmã Álvarez 

Gabriel, a irmã Clarice, que muitas vezes estava conosco, então, as irmãs eram muito próximas. 

Eu adorava. E tanto que eu jamais pensava em vida religiosa, né? Eu não conhecia, eu não fazia 

nem ideia do que era. Mas aí, nesse ambiente fraterno e acolhedor das irmãs, e depois aquele 

choque meu com a favela, aquilo lá foi demais, eu falei assim “não pode ser assim”. Então é 

por aí. 

Isabella – Legal irmã. 

Bernardina – Agora você tem mais perguntas? 

Isabella – Tenho, tenho mais um pouquinho, tá acabando... Eu queria saber, irmã, como 

que foi a senhora vivenciar o Santa Inês, antes que era uma escola só de meninas e depois 

quando virou aberta pra meninos também? Como que foi essa transição?  A senhora saiu 

daqui eram só meninas, quando a senhora voltou já estava mista a escola?  

Bernardina – A escola mista eu fui pegar no Colégio do Carmo, eu já era irmã. 

Isabella – Mas e aqui no Santa Inês? 

Bernardina – Aqui no Santa Inês éramos só meninas, eu não tive essa experiência. 

Isabella – Quando você voltou só em 2011 aqui, então? 

Bernardina – Não, eu voltei agora em 2011. Mas aí eu voltei já para o serviço de animação 

vocacional. E aí com as crianças, com os alunos, eu tenho só tenho essa presença nas horas do 

recreio e de bom dia e boa tarde, sabe? Aí eu não tenho, eu não passei por essa experiência.  
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Isabella - Irmã, o que a senhora tem pra me falar de antes aqui, do Santa Inês, quando 

você morava? Quando a senhora passou aqui, lá atrás, era um colégio que só tinha pessoas 

católicas, né? A senhora era católica, a escola só de meninas, de famílias católicas. Hoje o 

Santa Inês é uma escola que acolhe pessoas de todas as religiões, o que a senhora tem pra 

me dizer disso? 

Bernardina – Olha, é muito desafiante, porque a gente tem que respeitar, né? As diversas 

manifestações de uma espiritualidade, porque eu digo que todos eles têm a sua espiritualidade, 

mas que não é, aqui, a maioria não é católico, e nós temos muitos aqui... De onde que são? Os 

coreanos, né? Então nossos alunos vêm das experiências mais variadas. Agora eu, aqui no Santa 

Inês, eu não passei também pela experiência do Ensino Religioso. Então eu não experimentei 

na pele esse trabalho. O meu trabalho é mais direto com as jovens de paróquia ou de 

comunidade que deseja alguma experiência na vida, para conhecer a vida salesiana. Ou para 

elas chegarem a um discernimento. Mas que é desafiador e que a gente precisa respeitar, precisa, 

né? Agora, eu não sei, ao mesmo tempo eu acho que há um sincretismo religioso, porque você 

olha bem para a nossa realidade, é... Tem uma missa, muitos vão. Eles não participam do 

sacramento, mas eles estão lá conosco. E a última missa que nós tivemos aqui foi uma 

participação lindíssima dos alunos. Eles ficam, respeitam.  

Eu acho que os alunos do Santa Inês são alunos bons, sabe? É gente que busca alguma coisa. A 

irmã Sílvia agora fez a entrevista com eles. E no dia da nossa Assembleia ela quis um grupo de 

alunos para poder dar o depoimento deles, das nossas várias realidades, da obra social, da 

escola. 

Isabella – Um retiro bíblico? 

Bernardina – Teve o retiro bíblico que eles participaram, agora o retiro bíblico geralmente vem 

aqueles que são da nossa Igreja né? Mas, com a irmã Silvia vieram alunos que não. E tinha uma 

aluna do terceiro ano, ela dizia “eu não tenho religião”. E ela é uma pessoa, assim, muito feliz, 

uma menina muito criativa, muito participativa, trabalhou muito bem no teatro da exposição, 

aqui, cultural, mas não tem religião. Mas sabe, é humana. É uma garota que tem uma ótima 

relação com as colegas, é uma bailarina. Ela ensina dança, todos os passos aqui, ela tá sempre 

junto, então eu acho, assim, que existe uma fraternidade entre eles. Então, independente do 

credo, se é católico, se é budista. Eu não sei se ela é mais pelo budismo, não sei ainda como é 

que tá dela.  
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Isabella – Irmã, a senhora acha que essas mudanças que ocorreram no público do Santa 

Inês, dos alunos que vêm pra cá, elas interferiram nas práticas e na rotina de uma escola 

Salesiana? 

Bernardina – Ah, eu acho que não... Sabe por que? Porque a nossa escola Salesiana se baseia 

na religião, amorevolezza e na razão. A gente nunca pediu uma coisa sem dizer a razão, o 

porquê. Estamos solicitando isso dos alunos. A amorevolezza é o amor demonstrado. Então 

aqui, eu acho que aqui, nós, as irmãs, os professores, eles têm o mesmo tratamento humano e 

respeitoso com os alunos, independente do credo. Então, eu acho que é tranquilo a nossa 

vivência. E não é porque nós temos presença de crentes ou de outros credos que isto aí vai nos 

abalar ou enfraquecer. O que eu, quando eu rezo com os alunos, o que eu procuro fazer é ter o 

respeito. No sentido assim, oração universal: o Pai Nosso. Então se eles não acreditam, não tem 

a devoção à Nossa Senhora, eu não rezo a Ave Maria. “Vamo rezar um Pai Nosso”? E o Pai 

Nosso é universal, né? É a oração de Jesus. Então, não sei. Mas eu tenho certeza que as outras 

irmãs vão tipo, vão fortalecer muito mais esta questão. 

Isabella – Tudo é importante pra mim. 

Bernardina – Elas vão fortalecer muito mais pra você, porque as experiências delas também é 

de, de uma outra irmã muito importante aqui é a irmã Auxiliadora, porque a irmã Auxiliadora 

trabalha direto, até o ano passado com o Ensino Religioso. 

Isabella – Ah, tem uma coisa que eu quero te perguntar em relação a isso, do Ensino 

Religioso. A gente sabe que antigamente, até na escola que eu estudei quando pequena, o 

Ensino Religioso ele era voltado para o catolicismo, né? Ele era praticamente catequético. 

Hoje em dia o Ensino Religioso não tem essa proposta, ele 

Bernardina – Não, ele é ecumênico. 

Isabella – Ele tem a proposta da ecumenidade, da tolerância religiosa. Você acha que essa 

mudança foi positiva ou foi negativa? 

Bernardina – Ah, eu acho que é positivo, porque assim a gente não fica discriminando “não, 

você é de outra seita”. E pra todo mundo, e a Palavra de Jesus ele é pra todo mundo. O nosso 

Deus é um Deus pra todos, não é? Eu acho que é uma riqueza. O ecumenismo, pra mim, é uma 

força. E a gente tem mais é que respeitar as crenças e as manifestações. Eu acho isso muito, 

muito bom. 
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Isabella – Ah, irmã, é isso, acabamos. 

Bernardina – É isso? Então tá joia. Eu agradeço, que seja tudo bem. 

Isabella – Tudo ótimo, eu que agradeço, fico muito feliz de ter ouvido a história da 

senhora, enquanto historiadora eu fico feliz, que é de uma riqueza, poder conhecer um 

pouquinho da história do outro pra mim, isso é de um conhecimento, que não tá escrito 

em livro de História nenhum, né? Conhecer a sua história, conhecer a história de vida de 

cada um, então eu fico muito feliz de ter conhecido um pouco mais da senhora e também 

que a senhora vai me ajudar muito com meus estudos! 

Bernardina – Agora, esse, agora você veja uma coisa, eu sou muito grata à Deus por esse dom, 

porque eu sou uma irmã muito feliz, sabe? Jamais eu pensei assim, em determinado momento, 

“este não é meu lugar”. Mas isso aqui é graça de Deus, é dom Dele. E esses dias conversando 

não sei com quem eu falei “sabe, o dia que eu senti o chamado na minha vida? Quando eu fiz a 

Primeira Eucaristia, lá na roça”, terminada aquela função eu sentei no fundo da Igreja, lá nos 

bancos enquanto o padre fazia os batizados, mas era um negócio dentro de mim que eu não 

entendia, eu só queria ficar ali olhando pra aquele altar, contemplando aquele batizado, aí de 

repente o Padre acabou tudo, veio e sentou pertinho de mim, ficou perguntando quem era meu 

pai, quem era a minha mãe, se eles iam na Igreja, se eles participavam da missa, sabe? E eu fui 

respondendo pra ele, mas era uma tamanha timidez minha, que de repente eu sai correndo e fui 

pra praça brincar com a criançada, eu tinha 9 anos e deixei o padre lá, nem pedi licença, fui 

embora. E hoje quando eu penso assim, eu falo “mas o que era aquilo?”. Agora como eu ia 

imaginar se eu não conhecia e nem sabia que existia freira? Lá a gente tinha missa uma vez por 

ano, quando iam os missionários redentoristas e eles faziam missão. Agora o que a família fazia, 

as família faziam, levavam as crianças pra igreja no sábado, aos sábados de maio e toda 

criançada levava flores pra Nossa Senhora, rezava o terço, eu fui aspirante filha da Maria, fui 

aspirante do Apostolado, não cheguei a ser filha de Maria porque eu vinho pro colégio, aí eu 

interrompi, porque a gente tinha que ter idade. Mas desde pequeninha eu me lembro que eu 

pegava as crianças e ia ensinar as crianças a rezar o Pai Nosso e Ave Maria e fazer O nome do 

pai. Era essa a catequese que elas pediam pra mim, depois eu vim pro Santa Inês e aí aqui eu 

só recebi enriquecimento por parte das irmãs e aí esse chamado tornou-se pra mim uma clareza, 

né? Eu sou muito grata mesmo. E tudo isso eu devo à gratuidade de Deus na minha vida, à Sua 

misericórdia, porque eu jamais pude imaginar tal coisa. Nem, como que eu ia desejar aquilo 

que eu não conhecia? Por isso que hoje eu faço questão, quando eu sei que tem alguma jovem 
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que quer, eu vou até, sabe, eu vou até a Paróquia, não vou na casa de primeiro não, eu vou na 

casa, vou na Paróquia, participo da missa, converso com ela, escuto e vejo e depois convido 

pros encontros, porque a gente tem que, né, às vezes os pais também não aceitam, então eu falo, 

não, vamos mais. É assim, mas eu sou muito grata. E muito obrigada, viu Isabella? 

Isabella – Obrigada você, irmã. 

 

 

 

4.3 MARIA EUNICE WOLFF 

Isabella – Irmã, seu nome, sua idade e onde a senhora nasceu. 

Eunice – Eu me chamo, Eunice. Maria Eunice, errei tudo, Maria Eunice Wolff, tenho 80 anos. 

Nasci em São Paulo, no Bom Retiro. 

Isabella – Em que momento a senhora decidiu ser salesiana? 

Eunice – Eu estava aqui no colégio, eu estudei aqui no Santa Inês, com bolsa de estudo. Meus 

pais eram muito pobres e eu gostei demais das irmãs salesianas, gostei demais, especialmente 

da vida alegre e feliz que elas tinham junto com a gente no pátio. Nas brincadeiras e mesmo 

nas aulas, nos corredores eu gostava demais das irmãs. E um dia, naquele tempo, era Ginásio, 

então eu estava na terceira série ginasial, então conversando com uma irmã, eu não sabia o que 

falar pra ela mais e eu queria que ela ficasse perto de mim, eu perguntei: me conta como é que 

a gente faz pra ser freira e aí ela foi conversando comigo, perguntou se eu tinha vontade, eu 

falei: aí eu tenho, às vezes eu fico olhando vocês aí no pátio, vocês com as meninas, conosco 

assim e eu gostaria. – Ah, então nós vamos conversar várias vezes. E aí começou, nunca mais 

essa irmã me largou. Essa irmã está viva ainda, está com 90 anos já, irmã Hilka. Que tá na Lapa. 

Então ela era irmã novinha, de profissão tinha um ano ou dois e estudava História e Geografia. 

Então a gente vinha à tarde ajudá-la, porque ela era responsável da sala de Geografia. Que aqui 

tinha uma sala de Geografia e a gente ajudava, fazia uma porção de coisinhas pra ela. E eu 

gostava deste ambiente aqui e eu fui criando corpo aqui, as irmãs ficaram sabendo, outras 

vieram falar comigo. E a diretora me chamou pra conversar e tal. Quando chegou na quarta 

série, seria o oitavo ano hoje, logo no começo do ano a minha mãe teve um derrame muito forte 

e aí não tinha, eu era a mais velha, de quatro irmãos eu era a mais velha, tinha as duas irmãs e 
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o caçula era um irmão. E eu fiquei presa com essa, faltei muito tempo à aula aqui, mas no fim 

de ano eu passei de ano, mas eu me formei e não fui mais estudar. Porque o meu pai queria que 

eu continuasse, mas eu não fui mais, porque eu fiquei com mamãe tomando conta da casa, a 

gente não tinha empregada, não tinha nada, então o meu pai chamou nós três mulheres e a gente 

dividiu o serviço na casa e cuidar dela. Ela ficou muito mal, mas ficou viva, mas ela ficou com 

o lado direito todo paralítico. Então ela ficou hemiplégica e não falava mais. Então ficou muito 

difícil, mas a gente, olha, a gente levou isso numa boa, sabe? Meu pai foi um herói, mas aí 

impediu que eu viesse pra cá. Depois de três anos que a mamãe, que eu me formei e tal, minha 

irmã já estava bem maior, daí eu falei com o meu pai. E meu pai: - Tudo bem, experimenta. No 

começo ele não deixou não, mas depois ele falou, não, porque ele foi seminarista também cinco 

anos então ele me entendeu bem, ele falou: “Vai e experimenta”. E eu vim e fiquei. 

Isabella – Entendi. Que legal. Irmã, a senhora é aqui do Bom Retiro, a sua família é de 

algum outro lugar fora do Brasil? 

Eunice – Não. O que tinha era assim, nós éramos descendentes, papai do lado alemão e 

português e a minha mãe do lado italiano. Então o meu avô por parte do meu pai eu não conheci 

porque ele morreu cedo, mas conheci a minha avó, a mãe do papai. Que era uma mulher muito 

santa, sabe? Também viúva cedo, cuidou de nove filhos praticamente sozinha. E do lado da 

minha mãe era uma família muito unida, italiana, e daquele italiano bem bairrista, bem alegre, 

sempre reunião, sempre aquelas mesas que minha avó fazia nas festas. A mesa ficava exposta 

pro almoço ia até o jantar. Era aquela coisa que ficava em volta da mesa e as crianças brincando, 

já jantava ali mesmo, a minha avó esquentava tudo que sobrou do almoço e a gente. E assim 

era uma família muito gostosa, a gente curtiu muito a família da minha mãe. E a do meu pai 

também. Mas o do meu pai a gente ia quase todos os domingos porque eles moravam na Penha. 

E a família da minha mãe aqui no Bom Retiro. O Bom Retiro era um centro comercial, no meu 

tempo de menina, muito na mão de judeus e italianos. Os italianos, tinham muitos daqueles 

senhores italianos, famílias italianas e eu tinha amizade com várias meninas que também 

estudavam aqui ou no bairro ou na rua que a gente brincava muito na rua porque não tinha 

perigo nenhum. E eram todos netos de italianos, filhos de italianos.  

Isabella – Que legal. 

Eunice – Uma infância muito gostosa que eu tive. 

Isabella – Legal. Irmã, a senhora estudou aqui na época que era internato, né? 
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Eunice – Isso. Tinha mais ou menos no meu tempo de menina tinhas umas duzentas e vinte, 

duzentas e cinquenta internas. E externa, no todo, eles falavam em 2000, duas mil e poucas 

alunas aqui no Santa Inês. 

Isabella – Nossa. 

Eunice – Era muito grande. 

Isabella – Muito grande mesmo. Muita gente. Irmã, como a senhora acha que foi a 

transição de uma escola que era só de meninas, e só recebia meninas pra essa abertura 

pra meninos? Como foi essa transição? 

Eunice – Então, quando isso aconteceu eu já era religiosa e não morava aqui porque eu morei 

um tempo em Barretos, depois vinte anos em Ribeirão Preto. Então eu morei muito tempo em 

Ribeirão, então isso quando se deu eu já estava em Ribeirão Preto e começou lá também, no 

colégio de lá também. Eu achei que foi muito tranquilo, não houve muito problema porque a 

vida aí fora ela é masculina e feminina junto, então sabe, eles vinham, não teve muita, e 

começou pelos menores, então a coisa foi evoluindo normalmente.  

Isabella – Então, agora assim, como a senhora acha que foi a escola receber só alunos 

católicos pra depois ser uma escola aberta que recebe alunos de outras religiões, de outras 

comunidades. 

Eunice – Então, quando eu estudei aqui na minha sala tinha duas judias, já tínhamos uma 

abertura para esse tipo de coisa, mas eu acho que depois que houve a abertura para os 

pentecostais que aí se sente um pouco, nas aulas de religião, principalmente, e depois mudou-

se a aula de religião, nós tínhamos meia hora todos os dias, a primeira meia hora do período 

escolar era aula de religião, depois isso mudou, então foi também uma coisa meio normal, não 

teve muito choque, porém o choque maior era assim, que eles não aceitavam certas coisas 

nossas, então no começo deu, obriga ou não obriga eles virem, eles não podem, nós não 

podemos obrigar, tem que deixar livre, onde essas crianças vão ficar. O colégio foi organizando 

conforme deu e eu acho que também não foi uma coisa tão problemática. Foi um pouco, mas 

não muito. Até hoje nós temos muito pentecostais aqui, e também nos funcionários. Nós temos 

muitos funcionários da Assembleia de Deus, da Igreja da Graça. Acho que não teve problema 

grande. 

Isabella – E tinha as duas colegas judias na sua turma. Você era amiga delas? 
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Eunice – Uma sentava na minha frente, então a gente conversava muito. Sabe o que acontece? 

A criança não faz essa diferença, quem faz é o adulto, por quê? Porque o choque vai se dar na 

aula de religião ou quando tem missa, isso, mas a judia não vinha nesse dia, mesmo se fosse 

obrigado, eu não lembro se era ou não, mas eles não vinham, eles tinham a religião deles e 

nunca, que eu soube que deu nota baixa ou chamou-se atenção. Acho que não houve nada disso, 

mas ela era minha amiga, a gente passava lição uma pra outra, a gente conversava nos 

intervalos, tranquilo. Eu nem lembrava que ela era judia e nem elas lembravam que a gente era 

católicas. Era uma coisa, criança não faz muito essa diferença. Eu vi por outros trabalhos que 

eu trabalhei também, na periferia, os pentecostais, as crianças pentecostais brincavam tudo 

junto com a gente, com as crianças nossas. Nós tínhamos oratório, ia todo mundo pro Oratório, 

eles não eram muito. Tinha algumas religiões que os pais eram mais fechados então não 

deixavam. Mas do contrário. 

Isabella – Tudo certo. 

Eunice – É. Hoje eu acho que a abertura é muito maior, tirando a Igreja Universal. 

Isabella – Isso que eu queria saber, como que é hoje em dia. 

Eunice – Tirando a Igreja Universal do Reino de Deus que de fato é contra o catolicismo 

declaradamente as outras convivem. Eu trabalho numa instituição chamada Centro Ecumênico 

de Evangelização e Educação Popular – CESEP, eu trabalho trinta anos lá, que eu tô lá. E nós 

somos ecumênicos, então nós temos pastores conosco, nós temos pastoras conosco e nos 

encontros e cursos que nós promovemos também existe e a igreja mais aberta conosco é a 

Assembleia de Deus. 

Isabella – Olha só. 

Eunice – É. Ainda vem, tem gente que vem pra fazer os cursos e tem pessoas que se interessam, 

chama o padre pra ir conversar em semana de estudo. É interessante porque é tão parecida com 

a nossa. Não é uma coisa tão diferente, porque é tudo cristão. Agora, a Universal não, a 

Universal, o Bispo Edir Macedo... é totalmente contra o catolicismo. 

Isabella – Tem um bloqueio bem grande. 

Eunice – Ele fala muito mal. Então aí fica difícil, do contrário não. Há uma certa liberdade, uma 

certa compreensão de um lado e do outro, tranquilo. 
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Isabella – Irmã, como a senhora sente que foi essa transição aqui na escola, hoje em dia é 

uma escola aberta para todas as comunidades, então aqui no Santa Inês a gente tem 

muitos alunos bolivianos, coreanos. Como foi essa abertura para as irmãs? 

Eunice – Para as irmãs foi dentro da missão. Nós temos um carinho muito forte com a missão 

que nós temos, que é o carisma, que é a evangelização, o amor, a aproximação, o carisma 

mesmo nosso, que seria a força que a gente tem com a missão é com os jovens, então eu acho 

também que os jovens se respeitam, eles não ligam muito. Nós temos muito aqui coreano, 

boliviano é pouco. Porque o boliviano é mais pobre, que veio aqui pro Brasil, muito mais pobre. 

O coreano já é de um outro nível, então tem muito coreano que pode pagar a escola e traz pra 

cá. São os coreanos católicos, lógico, porque tem coreano aí, tem a escola deles, dos 

messiânicos, das igrejas deles, mas em geral os coreanos católicos vêm pra cá, porque gostam 

da orientação das irmãs, no meio católico, então eles vêm. Entre eles, os jovens, não houve 

problema. Entre as irmãs, pelo contrário, houve uma abertura e uma abertura assim, refletida, 

sabe, uma abertura de acolhida muito grande, seja o jovem que for, que quer se matricular aqui, 

vem. A gente não vê religião, o que a gente faz é conversar com os pais e com os alunos também, 

porque são muitos jovens, que a igreja é confessional, quer dizer é uma igreja católica, ela tem 

uma confissão católica, então isso eles sabem, então muita coisa. Agora, sabe uma coisa bonita 

que eu vejo que faz aqui? No dia 24 de maio é o dia máximo pra nós na festa de Nossa Senhora 

Auxiliadora, então tem uma missa, em geral, às vezes a missa é até campal, no Pátio e vem 

poucos, vem quem? Os católicos porque os pentecostais e mesmo os coreanos, eles ficam muito, 

eu acho que a etnia marca bastante na família, então acabam ficando, não vem, até que os 

coreanos vêm mais, mas os pentecostais não vêm não e a gente nem chama atenção, nada. Ele 

é livre de vir ou não porque é uma proposta católica. O que eu vejo é que alguns vem e na hora 

da missa na capela eles saem, ficam no pátio, depois voltam no finzinho, ficam lá junto, mas 

ninguém chama atenção, ninguém fala nada. E sabem que é pentecostal. Eu acho que a abertura 

é muito linda. 

Isabella – Ótimo. Irmã, você acha que essas mudanças de receber toda essa diversidade, 

elas interferiram nas práticas e na rotina de uma escola salesiana? 

Eunice – Não. Eu acho que não. 

Isabella – Até porque a senhora está contando da festa. 
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Eunice – Uma coisa que fica difícil que eu vejo que as irmãs falam é a linguagem. A língua 

coreana, a criança fala coreano em casa, chega aqui muito difícil às vezes alfabetizar, muito 

difícil fazer a criança se entrosar, porque a língua dificulta, para mim é a única dificuldade que 

eu vejo no entrosamento. Mas, nós já tivemos experiência aqui de uma irmã coreana que veio 

pra cá, mas ela não aguentou. Por quê? Porque era uma irmã fechada. 

Isabella – Ela não está aqui ainda? 

Eunice – Tem uma aqui agora, mas ela vai para as missões. 

Isabella – Ah, vai para a Amazônia. 

Eunice – Pro Amazonas. Mas veio uma pra ficar, pra ajudar na língua com as crianças, mas ela 

não aguentou. Porque ela não fez amizade, nada com as famílias, essa que está aí agora, já foi 

até em excursão com eles. É, ela foi fez uma amizade grande com as coreanas católicas aqui, 

com as mulheres, que vão pra Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e com as famílias, ela vai tomar 

café na casa de algumas famílias aí, então ela se entrosou. Isso ajuda. Então ela fica no meio 

das crianças, às vezes ela vai para o pátio, fica no meio das crianças, ela conversa, mas a gente 

tem tido tanto carinho, eu acho que o carinho, eu vejo as irmãs que ficam no portão, lá na hora 

da entrada, tanto no período da tarde como no período da manhã, o carinho que elas têm no 

receber os alunos, que tem coreaninho que chega correndo e já vai abraçar a irmã, e às vezes 

não fala direito ainda. Mas eles se viram. Eu acho que um ajuda o outro.  

Isabella – Que graça. 

Eunice – Muito. Muito, muito. Os mais velhos já falam português, porque vieram criança pra 

cá e foram aprendendo. 

Isabella – Irmã, em relação às aulas de ensino religioso a gente sabe que antigamente as 

aulas eram praticamente aulas de catequese, eram aulas voltadas para o catolicismo, hoje 

em dia as aulas são voltadas para o ecumenismo e pra tolerância religiosa e para o respeito 

para com todas as outras religiões, a senhora acha que essa mudança foi positiva ou 

negativa? Por quê? 

Eunice – Muito positiva. Inclusive não é dada pelas irmãs, então, por exemplo, os coreanos e 

aqueles pentecostais que estão aí, eles veêm na professora, uma aula, uma professora, e não a 

irmã que está lá catequisando, querendo que ele se torne católico. Então foi muito positivo, 

muito bom. Eu tenho impressão que nós salesianos acompanhamos muito os tempos, as 
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mudanças da sociedade, a gente vai adaptando a escola. Sabe, e também vão em reuniões com 

outras escolas, com outras religiões, com outras congregações religiosas que também tem 

colégios e isso vai ajudando muito, mutuamente vão crescendo. Vão crescendo. Vão se 

ajudando. 

Isabella – Como a comunidade religiosa hoje em dia participa da proposta da escola? 

Eunice – É assim, aqui nesta casa, isso é muito difícil, porque a comunidade é muito 

heterogênea. Há também irmãs idosas. Nós somos cinco, seis, com mais de 80 anos, tem umas 

quatro ou cinco com mais de setenta. E setenta e cinco pra cima. Então muitas não trabalham 

mais e muitas nem tem mais condições de ficar no pátio, de ficar junto com as meninas. Como 

é o meu caso, por exemplo, então também é difícil. Porém, eu trabalho em outras coisas, eu 

tenho problema de saúde de coluna, então ficar no pátio pra mim, brincar com as crianças, ficar 

lá recebendo as crianças, abaixar pra abraçar, pra cuidar, pra dar atenção pra criança fica muito 

difícil. Então eu prefiro não ir, mas acompanho, porque tudo o que acontece na escola é falado 

na comunidade, todas as irmãs que podem vão pro pátio na hora do recreio, tem uma turminha 

boa das irmãs que vão pro portão receber os alunos, a parte da manhã e a parte da tarde. Então 

existe uma comunhão, eu digo comunhão mesmo, da comunidade com a proposta escolar, do 

colégio, estudo, educação. E isso faz-se a ponte conforme cada uma pode, por exemplo, eu não 

vou, mas tem outras companheiras minhas aqui dentro que vão e estão bem, tem uma com mais 

de oitenta anos que vai, ela tem oitenta e três, e ela está bem ainda, ela não tem problema 

nenhum de coluna, está bem de tudo, é uma irmã que parece só que tem mais de oitenta quando 

ela fica muito gripada, ela tem uma saúde muito sensível, mas do contrário ela está no pátio, 

então, feliz dela que pode ir. Eu já não abuso, porque eu de vez em quando tenho crise mesmo. 

Então eu fico fazendo a minha tarefa de evangelização de outro modo, eu faço muito 

PowerPoint no computador e mando pra dois sites e faço tudo sobre bíblia, sobre evangelho, 

então eu faço muito disso e coloco em dois sites que me cobram e dizem ainda, um deles que o 

meu trabalho é o carro chefe do site.   

Isabella – Olha que legal. 

Eunice – É. Foi uma coisa muito gratificante pra mim. 

Isabella – Que site que é? 
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Eunice – Um é família missionária. Que era de uma paróquia e a paróquia não teve mais como 

manter isso e ficou nas mãos do casal que começou e eles levam até hoje, então eu fiquei muito 

amiga deles e eles pediram ajuda e eu tô ajudando até hoje. Faz mais de dez anos já. 

Isabella – Que legal. 

Eunice – Muito. Valeu muito. Isso pra mim foi uma benção de Deus, estar em contato com a 

palavra de Deus é uma maravilha. Faço isso com muito amor, com muito carinho. 

Isabella – Que bom, irmã, que bom. 

Eunice – E o outro site é o CESEP. Que é a entidade onde eu trabalho. Fiz todos os livros da 

Bíblia. Fiz todas as parábolas, eu acho que tem mais de sessenta salmos, que eu ainda estou 

trabalhando nos salmos. Muito procurado. Deus seja louvado! 

Isabella – Trabalhando a missão. 

Eunice – Pois é. Isso é muito bom. E eu faço tudo em linguagem popular, quer dizer, para usar 

com o povo mesmo, sabe? Eu traduzo pra uma linguagem bem fácil. Que eu trabalhei muito 

com o povo, então eu conheço toda essa parte. Foi muito tempo, a gente chamava de Educadora 

Popular. Eu trabalhei muito. 

Isabella – Com Educação Popular. Bom, irmã, eu acho que a senhora respondeu tudo que 

eu queria saber. 

Eunice – Que bom, qualquer coisa estou às ordens. 

Isabella – Então, agora eu vou te contar o que eu estou fazendo, deixa eu desligar aqui. 

Eunice - Um pouco mais pra baixo, perto do Rio Tietê, a minha família morava ali perto. Então 

o tempo das enchentes, quando tinha, mas era enchente do rio. Não era enchente de abrir 

comportas hoje, que depois abaixa em duas, três horas, cinco horas está tudo normal, não, era 

enchente que durava dois, três meses, às vezes, porque era um rio limpo, meu irmão, por 

exemplo, aprendeu a remar, nadar tudo no Clube de Tietê, então quanto ele fala aqui pra os 

alunos, que às vezes ele vem e ele fala que ele nadou no Tietê todo mundo cai das pernas. 

Porque como um rio sujo desse jeito, mas no nosso tempo de menina não era. Eu peguei muito 

futebol de várzea, meus tios todos jogavam. A gente brincava muito na rua, porque não tinha 

movimento de carro, tinha carroça, cavalo, era tudo assim no meu tempo. 
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Isabella – Eram outras preocupações, né? 

Eunice – Outras preocupações, e você via assim, a periferia de São Paulo, era, porque depois 

do Rio Tietê era mato. 

Isabella – Sim. 

Eunice – Tinha muito pouca casa, eu tive uma tia que morou do outro lado, nossa, a gente tinha 

que atravessar o mato pra ir na casa dela. 

Isabella – Porque aí é como se fosse Santana, Casa Verde, né? 

Eunice – Era Casa Verde ali, ela morou na Casa Verde. Mas aqui a gente brincou muito e a 

gente vinha a pé pro colégio, voltava mais a pé, porque pra vir de manhã a gente tinha preguiça 

de levantar e tomava o bonde, o bonde parava ali na Rua dos Italianos e a gente vinha a pé até 

aqui. E depois a gente voltava a pé muitas vezes. Agora é engraçado, que nós pegamos, quando 

eu era menina, aqui no bairro tinha, nada mais, nada menos que o centro de prostituição da 

cidade. Então era um lugar que a gente via coisas, ouvia coisas muito pesada pra nossa idade, 

criança e tal. Então as irmãs proibiam a gente de passar naquelas ruas, os meus pais também, 

os pais das minhas colegas. Então ali a gente, depois o governo tirou daqui, né? Mas era uma 

coisa bem pesada. Eu lembro bem disso, eu já era grandinha. As minhas irmãs também 

lembram. Mas isso não tirou a beleza da nossa vida aqui, nem na família, nada. Aquilo para nós 

era uma coisa estranha, não tinha contato nenhum, nenhum. Mas foi muito bom. E aqui também 

tinha muito comércio de roupa, mas principalmente de tecido no começo. Então tinha muita 

fábrica que fazia tecido. E a gente via aquelas máquinas com os rolo de linha, tudo em volta 

fazendo tecido, e mamãe, por exemplo, minhas tias eram costureiras, meu tio, o meu avó eram 

alfaiates, então eles compravam muito tecido aqui, então não tinha, tinha costureiras que faziam 

também para fora, e em geral as mães costuravam. Eu lembro, nós tínhamos uma vizinha que 

não costurava, mas duas, três, todas costuravam. Faziam a roupa pras crianças. Mamãe, por 

exemplo, fez toda a nossa roupa, era uma coisa muito, era tudo feito em casa, doce, comida, 

sabe, era uma coisa tão saudável, tão melhor. Hoje é tudo industrializado, com muito 

agrotóxico, com muito conservante, colorante, então fica uma coisa tão artificial, e nós não, nós 

tínhamos uma vida muito saudável. Foi muito bom. Por isso que eu digo: minha infância foi 

muito rica. A gente tinha amizade com todo mundo no bairro. A mamãe ia na janela de casa 

para ver onde a gente estava, estava ali por perto na rua, tudo bem. A gente brincava na rua, era 

o quintal da gente. Embora na minha casa tivesse quintal, mas a gente ia encontrar os colegas, 
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os amigos, uma bicicleta que tinha era de todo mundo, a gente andava tudo na bicicleta de um. 

Então era uma coisa muito gostosa. Foi muito bom. Uma característica do Bairro. Depois, já no 

meu tempo de menina tinha uns judeus bastante forte aqui. Eles tinham loja principalmente de 

armarinhos e de tecidos e mamãe frequentava muito uma loja de armarinhos pra comprar os 

aviamentos pra costurar e ele vinha já comprava tecidos também. Começou também quando eu 

era menina, já tinha bastante loja de roupa feita. Mas não era como os coreanos faziam, 

primeiro, a roupa muito melhor, muito melhor, tecido muito melhor, as roupas duravam e eram 

tecidos brasileiros, da nossa fabricação, quer dizer, eram nacionais mesmo. Com os coreanos, 

vem tecido coreano, veio um artigo muito mais fraco, muito mais descartável, e fizeram um 

bairro bonito, mas com um tipo muito inferior de produtos. Então era muito melhor com os 

judeus. Com os judeus, com os brasileiros que viviam aqui. 

Isabella – E quando que os judeus começaram a sair daqui? 

Eunice – Eu tenho a impressão que quando chegaram os coreanos, porque houve um movimento 

dos judeus deixando a indústria têxtil passando para o setor imobiliário. Eles estão muito hoje 

no setor imobiliário e aí os coreanos chegando foram ficando e os coreanos vieram com essa 

proposta. Tanto aqui como no Pari, por que no Pari? Porque eu trabalhei ali na Faculdade São 

Francisco, eu lecionei lá na Faculdade e já tínhamos ali professoras de coreano para os alunos, 

então você andava naquelas ruas de comércio, todos eles coreanos, e vindo o tecido da Coréia. 

Dizem as más línguas que era tudo tecido de contrabando. Por isso que eles ficaram ricos aqui. 

Então vinha de contrabando, parece que até hoje vem ainda. Eles não fazem tecido. Eles vendem 

roupa, eles fazem roupas e vendem as roupas, mas eles não fazem o tecido. E no meu tempo de 

menina, os italianos e os judeus, principalmente os judeus faziam o tecido.  

Isabella – Por isso tinha outra qualidade, né? 

Eunice – Eu tenho uma irmã que trabalhou como gerente de uma indústria têxtil aqui, mais de 

quinze anos, depois ela veio trabalhar aqui como recepcionista no colégio, mas ela conhece 

muito os judeus, são pessoas que se adaptaram muito à nossa realidade. Coreano já é bem mais 

difícil, eles se fecham entre eles e principalmente por causa da língua. Agora o judeu, o 

aramaico, o hebraico é difícil, mas também tinha judeu dos Estados Unidos, tinha judeu que 

vinham também para organizar todo o comércio aqui. Mas foi uma coisa muito boa. Eu acho 

que o bairro ficou um bairro famoso, por causa, primeiro, por causa da indústria têxtil, agora 

por causa da venda de roupas, tecidos muito pouco. Mas tem sim muitos tecidos que eles 
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vendem. Tem esses tecidos modernos agora, por exemplo a Rua da Graça é mais tecido e a Rua 

José Paulino é muito mais roupa. E as ruas transversais é tudo mais loja de roupa. 

Eunice – Eu tenho uns primos aí que compram. Aquele grupo de mulheres que se reúnem aqui 

eu sou responsável, tem cinco ou seis gregas, duas brasileiras casadas com gregos, mas elas até 

falam grego, já foram pra Grécia com os maridos e tal, então os gregos, mas os gregos são 

católicos, se entrosam muito fácil conosco e tem também alguns restaurantes gregos, tem árabe 

também. 

Isabella – Tem, né? 

Eunice – Tem judeu, tem árabe. Aqui, olha é um bairro que tem muitas raças, tem os armênios, 

então também nós tivemos professoras, alunas armênias aqui, católicas, no meu tempo de 

menina. Tem grego, tem italiano. Italiano já está na terceira, quarta geração já. Judeus ainda 

tem bastante, tem várias sinagogas aqui, tem sinagogas que viraram museu. Porque muitos 

judeus foram embora. Eles foram muitos pra Higienópolis e lá já tem sinagoga. Porque senão 

fica difícil vir pra cá. Mas tem uma sinagoga aí que no sábado enche de carro, ali perto, quer 

dizer vem gente de longe. Temos médicos judeus. E temos acupunturista coreanos. Tem a igreja 

messiânica coreana e a igreja judia é sempre sinagoga. Nossos irmãos mais velhos. 

Isabella – É. Nossos irmãos mais velhos. 

Eunice – Mas o bairro é muito interessante por isso, viu, tem uma característica muito própria. 

Bom Retiro, Pari, um pouco Mooca. Mooca é muito mais italianos. Barra Funda, muito mais 

italianos. Mas aqui o Bom Retiro e Pari tem muito coreano e teve muitos judeus. 

Isabella – Uma riqueza muito grande, né Irmã? 

Eunice – Muito. Muito. Porque são culturas. E as culturas vão se. Por exemplo a gente comer 

uma comida, que nem você vê, experimentar uma comida que não é nossa. Por exemplo, eu 

gosto muito de uma comida árabe e tem um barzinho que tem um restaurante no fundo aqui na 

Ribeiro de Lima que tem uma comida deliciosa árabe, então às vezes a gente vai lá. É difícil, 

mas eu e a minha família às vezes vamos lá. 

Isabella – Vão lá comer. 

Eunice – Nossa, é muito gostoso. Também. É, tem um grego ali na Rua da Graça. 

Isabella – Muito gostoso. 
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Eunice – Eles abrem no domingo fica assim de gente. 

Isabella – Hum, hum. Muito legal. 

Eunice – É um bairro gostoso de viver, tem tudo. A única coisa que eu vejo que falta aqui pra 

nossa maneira de enxergar o mundo, como Educadoras é livraria, sebo, não tem nada aqui. 

Isabella – Só loja, só comercio.  

Eunice – Os sebos hoje estão tudo virtuais. Não tem mais aquele sebo da Praça da Sé que tinha 

tanto por ali, não tem mais nada. Agora livraria a mais perto é no centro da cidade mesmo, 

porque toma o Metrô e vai. Na avenida Paulista, mas aqui falta muito isso, eu acho, é uma falta 

muito. E tinha locadoras de filme, agora nem isso tem mais. 

Isabella – Mas isso é em lugar nenhum. 

Eunice – É. Porque é tudo por computador. Então fica mais fácil para as famílias, porque você 

tá em casa, tem o cinema em casa. Querida para eu, até que eu entendo, sei lá, eu trabalhei 

muito fora do colégio, então eu trabalhei muito com a vida aí fora, trabalhei mais de trinta anos, 

dá para a gente entender melhor do que estas que ficam fechadas aqui dentro. A vida do nosso 

tempo que tinha só o rádio e um telefone só para os ricos, porque a gente não tinha telefone, 

nem no bairro, ninguém tinha telefone onde eu morava. A minha avó tinha telefone porque as 

minhas duas tias trabalhavam na Companhia Telefônica então elas tinham telefone, mas para o 

mundo de hoje, fazer essa passagem para o mundo de hoje virou do avesso em sessenta anos, 

setenta anos virou do avesso, eu digo como muita gente diz aí, muitos estudiosos, nós estamos 

na terceira revolução industrial, tranquilo que a tecnologia visual, auditiva que é pela imagem, 

sabe, é uma coisa. Você vê, o teatro desde Shakespeare até hoje não mudou quase muito pouco, 

em termos de apresentação, em termos de existir, agora a comunicação audiovisual é um 

negócio que deu um salto terrível.  

Isabella – Olha nós aqui. 

Eunice – Muito bom pra quem sabe usar, para quem não sabe isso aí é uma escravidão. Você 

veja a escravidão do celular hoje. Terrível, porém eu ainda eu acho que é melhor ter, porque 

sabe o que acontece também, eu tenho uma visão assim: acidade ficou muito grande, muito 

violenta. Uma televisão que alimenta a violência. Então o que acontece, faz as pessoas terem 

amigos virtuais, porque quem que tem coragem de ir às nove horas, além das nove horas ficar 

na casa de alguém, de amigos, de encontrar. E depois vir embora pra casa? Se mora perto tudo 
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bem, mas se unem de rua, de quarteirões, mas se não mora é muito difícil você ter amizade 

hoje. Tudo é perigoso. Todo mundo tem medo de tudo, então ficou uma cidade inviável de ter 

amigos. Ou é na escola, no mundo do trabalho, na família alguns vizinhos e fica nisso. Então o 

que acontece? O celular virou o grande instrumento da amizade. Com essas redes sociais virou 

o grande instrumento da amizade. É bom de um lado que você não fica tão isolado, porém é 

muito impessoal. O afetivo morre aí. Né? 

Isabella – Sim. 

Eunice – Que seria o mais forte pra você ter uma relação, seria o afetivo e o campo afetivo 

acaba diminuindo muito, fica muito técnico. Então perde um gosto, um beijo, um abraço. Não 

adianta você por lá beijos, abraços, não tem gosto isso. Querida, eu gostei. 

Isabella – Ah, obrigada irmã, muito gostoso. Obrigada irmã. 

Eunice – Deus te abençoe. 

 

 

 

4.4 TEREZINHA CARVALHO CASTRO 

Isabella – A senhora vai descobrir daqui a pouquinho. Irmã, por favor, primeira coisa, o 

seu nome completo e a sua idade. 

Terezinha – Terezinha Carvalho Castro, estou com 88 anos completos, sem deixar de trabalhar. 

Isabella – Que benção! 

Terezinha – Realmente, eu acho que o trabalho é a grande força. 

Isabella – E de onde a senhora é, irmã? 

Terezinha – Eu sou de Casa Branca, estado de São Paulo. Você já ouviu falar? 

Isabella – Casa Branca. Não. 

Terezinha – Fica na Mogiana, perto de São João da Boa Vista, Mococa, São José do Rio Pardo. 

Casa Branca. É uma cidade pequena, mas que tem, o que foi sempre muito célebre lá foi escola. 
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Escola Normal e foi uma das quatro primeiras que o estado de São Paulo teve. E a minha família 

é uma família tradicional de lá. Meu avô trouxe a escola para a cidade, então eu vivi e fui criada 

e só sai de lá pra vir para estudar aqui em São Paulo, no Colégio Santa Inês, eu vim aqui em 

1945, estudei aqui cinco anos e fiquei, gostei e fiquei. 

Isabella – Com quantos anos a senhora veio pra cá? 

Terezinha – Vamos fazer, olha, como eu nasci em 29, eu vim em 45. 14 anos, né? 

Isabella – 14 anos. Entendi. Irmã, em que momento a senhora decidiu ser irmã Salesiana? 

Terezinha – Olha, naquele tempo, a situação aqui, em que eu vim pra cá, eu era aluna interna, 

aqui neste ambiente, era o nosso estudo e nós tínhamos uma forte ação na Ação Católica, que 

era muito forte aqui em São Paulo, e eu fui uma das dirigentes e a Ação Católica vai levando, 

queira ou não, a gente a assumir compromissos não só como estudantes, mas vai dando 

diretrizes à vida da gente. E o convívio, eu era interna, com as irmãs que eram professoras 

excelentes e exigentes, a gente estudava, mas pra valer. Não tinha outra coisa pra fazer, estudava 

mesmo, então tudo isso foi enriquecendo a minha personalidade e me dando as diretrizes que 

eu devia tomar futuramente. Foi exatamente assim, não foi de um dia pra noite, entende? Foi 

amadurecendo. Quando eu me formei professora aqui eu decidi que acho que ficaria. Fiz exame 

pra Faculdade, passei, etc, porém decidi também a minha carreira profissional e vocacional. 

Fiquei aqui no Colégio Santa Inês.  

Isabella – Então a sua vida religiosa começou aqui no Santa Inês, mesmo? 

Terezinha – Aqui no Colégio Santa Inês. Foi aqui que eu decidi ser irmã foi aqui. Eu sou 

vocacionada do Colégio Santa Inês. 

Isabella – Que legal. Irmã conta um pouquinho a sua trajetória entre as Casas Salesianas. 

Porque eu sei que depois aqui do Santa Inês vocês vão fazer o aspirantado e o noviciado 

sempre em outras casas. A senhora passou por outras casas? 

Terezinha – Passei. Quando eu decidi eu fiz os dois anos de noviciado no Ipiranga, voltei para 

o Colégio Santa Inês no meu primeiro ano de professa que foi em 53. Do Colégio Santa Inês eu 

fui para a cidade de Barretos, no nosso colégio de Barretos, 54 e 55. Depois fui para o Colégio 

de Ribeirão Preto em 56 e 57. Em 58 eu fui para Santo André e fiquei cinco anos lá. Como eu 

era licenciada. Eu já era licenciada, eu fui para Lorena e em Lorena, eu fundei junto com um 

sacerdote, a cadeira de História na Faculdade de Lorena e lá fiquei docente de História por cinco 
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anos, de Lorena eu voltei a São Paulo aqui no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, no Belém, 

no Belenzinho. Fiquei sete anos aí. Durante esses anos a Província achou que eu deveria fazer 

um curso e eu fui para Santiago do Chile e lá morei um ano, metade de 70, 1970 e metade de 

1971. Fiz o curso de Planejamento Educacional lá do SELAM, quando voltei para o Belém eu 

fui designada novamente para o Lorena. Lá fiquei um ano e fui em 1974 removida para Santo 

André e em Santo André juntamente com a irmã Iracema Farina nós abrimos a Faculdade, que 

no momento da abertura chamou-se FATEA de Santo André. Fiquei como Diretora lá na Fatea 

43, não diretora não, morei em Santo André 43 anos seguidos. Então eu cheguei em Santo 

André em 74, fui, abri a faculdade em 76, fui diretora dessa Faculdade e do Coração de Jesus e 

às vezes as irmãs também. De 76 a 2008. Foi um longo tempo, né? 

Isabella – Sim... 

Terezinha – A minha vida quase que profissional, metade da minha vida eu passei em Santo 

André. Foi o lugar da minha grande realização, lá, inicialmente, fui professora, passei por todos 

os cargos que a gente passa exatamente em qualquer colégio, professora, assistente, depois fui 

diretora e sai de lá com os meus oitenta e tanto, cheguei com os meus quarenta e sai com os 

meus oitenta. 

Isabella – E a senhora saiu de lá para vir pra cá? 

Terezinha – Não. De lá eu fui para o Instituto Madre Mazzarello. Fiquei dois anos, então em 

morei no Mazzarello 2012 e 13 e 14 eu fui removida para o Colégio Santa Inês e estou aqui. O 

que me valeu muito foi, realmente, eu sou licenciada em História e Geografia como opção 

inicial, mas tive que fazer outras faculdades e uma delas foi a Biblioteconomia porque na época 

exigia, quem era Diretora tinha que ser bibliotecária, e lá havia Biblioteconomia, em Santo 

André. E isto foi muito bom pra mim porque hoje eu exerço exatamente uma função que nunca 

exerci, mas que sou bibliotecária, né? Isso valeu para a minha velhice, feliz e trabalho até hoje. 

Isabella – Que legal. Irmã, me fala uma coisa, a senhora morou aqui quando era jovem e 

voltou depois. 

Terezinha – Voltei, olha, pra dizer a verdade eu morei como jovem, me formei aqui, quer dizer, 

a minha base profissional foi aqui no Colégio Santa Inês. Depois eu dei a volta, você viu que 

eu dei a volta e voltei 60 anos depois. Então foi uma vida, que para morar eu voltei, mas a gente 
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voltava constantemente, como o Santa Inês é a sede provincial e a casa central da Inspetoria de 

São Paulo então a gente continuamente está aqui, não perde aquela vivência real. 

Isabella – Sim. Irmã, quais foram as principais mudanças que a senhora sentiu aqui do 

Santa Inês da época do internato pra hoje? 

Terezinha – Como eu fui interna eu senti a mudança, do vamos dizer assim, do contingente 

pessoal do internato. Inicialmente quando eu era interna, nós éramos internas, principalmente, 

as que vinham do interior por falta de oportunidade, não havia tanta escola no interior do estado. 

Então, quem tinha as condições vinha pra São Paulo e este foi o motivo pelo qual eu vim. Mas 

eu percebi, porque eu também fui assistente de internato nos diversos colégios que eu passei, 

por exemplo, em Ribeirão, eu vi que a clientela mudou, era assim, antes era uma necessidade 

escolar depois eu achava que era assim, mais uma necessidade, você não estuda em tal lugar 

então vai no internato pra estudar. Então o tipo de clientela mudou. O internato chegou a ser 

assim um lugar quase de castigo pra algumas pessoas. Aí piora a situação, você estar aqui com 

satisfação para estudar é uma coisa, você estar aqui forçada por uma circunstância familiar é 

outra. Eu acho que os internatos ficaram assim, bastante deteriorados no sentido, na verdade, 

de satisfação ou não da clientela. E teve que acabar porque ninguém, teve que acabar porque 

chega uma hora que você não sustenta essa situação e aos poucos. Também a vida mudou, a 

sociedade pedia outras coisas e todo colégio se adapta às circunstâncias da vida, do tempo, né? 

Isabella – Sim. 

Terezinha – Foi o que aconteceu do Santa Inês. Essa mudança foi necessária por quê? Porque 

o mundo mudou e pede outras situações. 

Isabella – Irmã, como que a senhora sente dessas mudanças, de antes ser uma escola só de 

meninas e depois ser escola mista? Lá no Coração era também? 

Terezinha – Olha, sempre. Quando eu cheguei já começamos mistar. Lá era escola mista. Mas 

eu acho para quem era interna eu acho que era uma necessidade não ser mista. Mas no externato, 

a melhor situação era uma escola mista. Porque é a vivência normal da vida. Entende? Você 

vai acostumando a viver o normal da vida onde você vai se encontrar homem e mulher e criar 

uma situação assim é interessante. A gente quando saia quando era interna, quando via um 

moço ficava meio assanhadinha, então cria uma situação que não é muito normal. A 

normalidade é a melhor coisa. 
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Isabella – Cria expectativa, né? 

Terezinha – Exatamente. 

Isabella – Irmã, me fala uma coisa, como era antes ser uma escola que somente recebia 

alunos católicos para hoje ser uma escola que recebe alunos de todas as religiões. 

Terezinha – Olha eu sou pela opção de ser sempre a escola é um complemento da família, né? 

Ela deve aprimorar aquilo que a família tem como função primordial e a vida ela não escolhe 

ser você é católica, se você é judeu, nada disso. Você vai encontrando as pessoas e com elas 

convivendo. Eu acho que quanto mais a escola for uma representatividade real da sociedade 

local, onde ela está inserida é a melhor coisa. Eu não tenho dúvida. A questão de religião, eu 

vou ser muito sincera com você, eu não sinto ser aqui do Colégio Santa Inês, atualmente que 

há muito, você pode olhar, tudo de olhinho puxadinho, que há muito boliviano, peruano. A 

grande maioria é estrangeiro, vem lá da Coréia do Norte, Coréia do Sul. Tudo de olhinho 

puxadinho. Agora se você for fazer, na verdade, uma escolha, você é católico, eu acho que a 

escola deve dar a oportunidade de todo mundo procurar a sua satisfação também religiosa, mas 

fazer esta sim, esta não, eu acho que não é o caso, pelo menos no momento que vivemos. 

Isabella – Irmã, até falando um pouco dessa questão da religião a gente sabe que sendo 

uma escola Salesiana tem as aulas de ensino religioso e antigamente o ensino religioso era 

quase catequético, um ensino voltado para o catolicismo. Hoje em dia não, hoje em dia ele 

é voltado pra o ecumenismo, pra história das religiões. A senhora acha que essa mudança 

foi positiva ou negativa? 

Terezinha – Eu acho que foi positiva. Antigamente a gente tinha aula de, a gente falava aula de 

religião, era o que você acabou de dizer. Hoje estuda as religiões no mundo e segundo as 

famílias, cada um faz a sua opção. Nós damos a oportunidade para a nossa crise porque 

realmente nós somos colégio bem marcadamente católica. Agora, o colégio marcar uma coisa 

como sinal seu é uma opção e ele ser escolhido ou não pelas famílias é uma outra opção. Porque 

antigamente só vinha católico pra cá, hoje não. Eu não acho que seja o melhor, eu acho que 

uma escola tem que educar, no sentido amplo da palavra. Mas se escolheu, em geral, não 

escolhe, por exemplo, um coreano, a grande maioria eu acho que não é católica, há coreanos 

católicos, então a escolha hoje é mais, vamos dizer assim, pela eficiência mesmo profissional. 

Porém, para nós não é esta a opção. Então a gente procura juntar o útil ao agradável. 
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Isabella – Entendi. Irmã, como que a comunidade salesiana se insere hoje dentro das 

propostas da escola? 

Terezinha – Olha, o Colégio Santa Inês é uma escola realmente, eu acho que é ímpar dentro da 

nossa situação de inspetoria, porque ela é central do Brasil e é central de São Paulo. É central 

de uma inspetoria que está se formando. Conclusão: aqui vem pessoas de todos os lados, de 

todos os credos, de todas as línguas, então, filha, o que que você vê? Eu acho que o Colégio de 

Santa Inês é como a cidade de São Paulo, ele é cosmopolita. É a solução? Eu acho que é. Tem 

que dançar como se toca. Tem que tocar os instrumentos que tem. 

Isabella – Conforme a dança, né? Conforme a música. Legal. Acabamos, Irmã. Agora eu 

vou te contar o porquê de tudo isso. 

Terezinha – Pois não.  

Isabella – Eu estou estudando a questão da multiculturalidade aqui do bairro do Bom 

Retiro e aí eu vou fazer tudo isso através da percepção de vocês, das irmãs salesianas que 

passaram por aqui. O bairro do Bom Retiro sempre foi um bairro que me chamou muito 

atenção, por conta dessa questão, de ser um bairro inicialmente de judeus, de portugueses. 

Terezinha – Aqui tem judeus, muito coreano, tem tanto do norte, que não fala muito, mais do 

sul, boliviano, peruano. Então é um colégio singular. Singular no sentido. 

Isabella – E muito rico, né? 

Terezinha – Hein 

Isabella – E muito rico também por conta disso. 

Terezinha – Exatamente. 

Isabella – E a experiencia que vocês têm aqui é algo incrível. Eu só tenho a agradecer a 

senhora estar me dando este depoimento, porque 

Terezinha – Mas é verdade, eu vejo aqui no Santa Inês, nós não temos dois dias iguais. Então é 

diversidade de situações criadas aqui nesta escola. Eu falo isso para as irmãs: Nossa, gente, nós 

não temos dois dias iguais. Nós não almoçamos dentro de uma semana num mesmo refeitório 

todos os dias. É uma diversidade. 

Isabella – Sim. 
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Terezinha – Aqui tem muito boliviano, muito peruano, muito coreano e alguns brasileiros. 

Isabella – Sim. Então, ouvir a história da senhora, para mim é algo muito rico, porque 

isso não está escrito em livro nenhum.  

Terezinha – É realmente a minha vivência que não tinha antes, entende. Eu morei aqui, me 

formei aqui, mas num outro contexto. 

Isabella – Era uma outra época, um outro mundo. 

Terezinha – Outra época, outro mundo. Por exemplo, eu vivo aqui o dia todo quase, num local 

onde eu vivi também como interna, porque aqui, não tinha computador, não tinha nada, isso 

aqui, hoje é sexta-feira, então é um dia meio singular, meio ímpar, eles já vão embora pra casa, 

porque sexta-feira é véspera de sábado, mas isso fica cheio a tarde. 

Isabella – Olha, irmã, muito obrigada. 

 

 

 

4.5 VILMA SANTORO BERTINI 

Isabella – Irmã, o nome completo da senhora. 

Vilma – Irmã Vilma Santoro Bertini. Vilma com V. 

Isabella – Idade e cidade natal. 

Vilma – 77, quase 78. São Paulo, capital. 

Isabella – Capital. Certo. Irmã, em que momento a senhora decidiu ser Irmã Salesiana? 

Vilma – Eu devia ter os meus 18 anos, mais ou menos, eu era aluna do Santa Inês, só no curso 

de Magistério, antes eu estava no Mackenzie, que é uma escola protestante e antes eu estava no 

Caetano de Campos que é uma escola estadual, aí foi caminhando, foi caminhando, que eu 

decidi foi quando eu estava no Magistério, no terceiro ano, mas eu vivia pensando nisso uns 

tempinhos antes, mas eu não tenho, é como eu perguntar pra você: quando é que você decidiu 

casar com o fulano de tal, você vai caminhando, vai caminhando, num momento dá o clique. 
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Isabella – A senhora foi para o Santa Inês para fazer o Magistério? 

Vilma – Sim. Eu fiz o Ginásio, naquele tempo chamava assim, todo no Mackenzie e fiz todo o 

primário no Caetano de Campos e o infantil também no Caetano de Campo. 

Isabella – A senhora chegou a morar lá no internato? 

Vilma – Eu não morei, fui só três anos, aliás, dois e meio, porque na metade do terceiro eu já 

comecei a ser aspirante. Eu morava na Av. Ipiranga, podia ir até a pé para a escola e nunca fui 

interna, fui sempre externa, os três anos de externato. 

Isabella – Morava na Av. Ipiranga e estudava lá no Santa Inês.  

Vilma – É. Primeiro da Av. Ipiranga ia pro Mackenzie, depois da Av. Ipiranga ia pro Santa 

Inês. 

Isabella – Depois do aspirantado você fez aqui em São Paulo? 

Vilma – Aí no terceiro ano do Magistério na metade do ano eu entrei pro aspirantado e em São 

Paulo, no Santa Inês mesmo, que era ali, aí eu lecionei o quinto ano, que naquele tempo era 

admissão até o fim do ano seguinte, na metade do ano seguinte eu me tornei postulante, mesmo 

aí em São Paulo e no final do ano eu fui para o Ipiranga para ser noviça. Isso foi acho que 58, 

59, foi no ano de 60. Aí fiquei um ano lá no Ipiranga e depois o segundo ano eu fui completar 

o noviciado na Itália, lá pra cima de Turim, Casa Nova de Carbanhola. E lá eu professei, entre 

aspas, virei irmã. Aí lá eu continuei e fiz a Teologia e fiz a Psicologia. 

Isabella – Lá na Itália? 

Vilma – Lá na Itália. Em Turim e depois eu voltei pro Brasil. Chique nos últimos, como diz a 

turma. 

Isabella – E quando a senhora voltou, voltou para qual casa aqui em São Paulo? 

Vilma – Aí foi uma sequência, eu comecei a acompanhar as irmãs jovens, as junioristas, então 

em 68 elas estavam no Santa Inês e eu fiquei com elas no Santa Inês, fui assistente, professora 

das maiores, dos alunos maiores, e dava as aulas para as junioristas. Depois em, espera aí, deixa 

eu fazer os meus cálculos, isso foi em 67, no Santa Inês, em 68 eu vim aqui pro Mazzarello, 

junto com as junioristas, em 69, 70, 71, com elas eu morei em São José dos Campos. Sempre 

assim, da escola um período e com as junioristas o outro período dando aulas. 71. Em 72 eu 
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morei em Santo André, já não estava mais com as junioristas. Em 73 eu vim para o Mazzarello 

comecei a ser Diretora e até agora não parou praticamente. 73 a 78, fui diretora aqui, 79 a 85 

no INSA, aí em 85 eu fui para a Itália trabalhar como secretária. De 85 a 90. 91, morei em São 

José dos Campos, 92 no Santa Inês, em 93 voltei para o Mazzarello, até 2000. 2001 até 2007 

estive em São José dos Campos, 2008 a 2014 eu fui provincial, escritora, 2014 no comecinho 

eu vim para o Mazzarello novamente e aqui estou, na tua frente. 

Isabella – A senhora teve uma passagem por várias escolas e no Santa Inês onde a senhora 

começou e voltou em 92, morou um ano. 

Vilma – Em 92. 

Isabella – Morou um ano e depois voltou para cá para o Mazzarello. 

Vilma – É, voltei para o Mazzarello. 

Isabella – Quero saber uma coisa a respeito do Santa Inês, como era na época que era o 

internato, a escola, que era uma escola só de meninas, e depois quando a senhora voltou 

que era uma escola já mista. 

Vilma – Já mista, em 91.   

Isabella – Que recebia tanto meninos, quanto meninas. Como foi essa mudança? 

Vilma – Olha, muda bastante o aspecto, também a sociedade mudou muito, então essa é a 

primeira grande mudança. Eu não senti muito essa mudança dos meninos no Santa Inês porque 

em 91, quando estive lá, em 68 eu lecionei, e eram só meninas, em 91 eu fui só diretora, eu não 

estava na escola com os alunos. Eu senti mais essa mudança, que eu acredito seja aplicável 

também ao Santa Inês, no ano seguinte quando eu fui pra São José dos Campos. Ali eu tinha 

deixado uns alunos em 72, em 71 e voltei 20 anos depois, em 91. Nossa, é como você virar a 

palma da mão de baixo pra cima, mas é assim, muda, porque muda tudo, como a gente fala. 

Disciplina, gritaria, estudo, tem alguns que são bem aplicados, mas bem mais que as meninas 

eram menos aplicados. Então, eu dava psicologia e a gente dizia, é para começo da classe até a 

metade, o fundão não queria nada com nada. Não sei se também porque naquele tempo o Ensino 

Médio era humanas, exatas e biológicas e a turma que estava em humanas, para quem eu 

lecionava psicologia, era menos ligada assim ao estudo, alguns, então eu senti bastante 

diferença, muda muito. Mas depois, logo acho que as coisas entram nos eixos e caminha. Mas 
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o Santa Inês, do tempo do internato, o pessoal levava muito a sério os estudos. As meninas 

levavam muito a sério. Tem boas lembranças.  

Isabella – Irmã, uma outra grande mudança é que antes a escola recebia só alunas 

católicas e hoje as escolas recebem alunos de diversas religiões, de diversas etnias, de 

diversas comunidades e lá no Santa Inês, especialmente, a gente tem diversas 

comunidades ali, bolivianos, coreanos, sempre tiveram uma proximidade com os judeus. 

Como foi essa transição pra senhora? 

Vilma – Eu acho que foi pacífica porque também a escola foi se modificando. Primeiro eles 

tinham, não era um contrato, mas era assim, os pais sabiam que os alunos frequentariam as 

aulas de ensino religioso e naquele tempo era realmente ensino religioso. Me lembro que no 

meu tempo que eu estudei, aqueles três anos do Santa Inês, a gente fazia os três livrinhos do 

Mulanget que a gente chamava naquele tempo. E era criação, dogmas e moral. Cada ano era 

um volume e dava uma base muito boa pra você entender a sua religião. E aí, com o passar do 

tempo, foram mudando os livros de ensino religioso, muito. Não se dava mais essa doutrina, 

mas começaram a tratar assuntos como namoro, mais valores, como nós diríamos hoje. Também 

em função dessa diversidade de alunos. Aí futuramente depois entrou a rede salesiana. E ela 

tem uma coleção de livros, que trata, vai tratando assim, vai explicando as várias religiões e 

depois foca um pouquinho mais o catolicismo, mas eu acho que foi pacífico, hoje em dia é 

muito grande a quantidade de alunos não católicos nas nossas escolas. 

Isabella – Falando um pouquinho do ensino religioso, antes o ensino religioso nas escolas 

era praticamente uma aula de catequese, voltado para o catolicismo, hoje em dia ele é 

voltado para o ecumenismo, ensina todas as religiões, ensina-se tolerância religiosa, o 

respeito, a diversidade, a senhora acha que essa mudança, ela foi positiva ou ela foi 

negativa? 

Vilma – Ela foi positiva dada a inter-religiosidade que nós temos na sala de aula. Aí todos são 

atingidos. Foi negativa pra nós católicos porque eu vejo, eu creio que os nossos alunos, como 

não tem a base da doutrina católica em outro lugar, aqueles que vão para a catequese tem aquele 

pouquinho e ainda são crianças, 9, 10, 12 anos. Os maiores depois não vão mais. Voltam para 

o Crisma, mas também é uma coisa muito suave. Então eu vejo, diante de alunos de outras 

religiões que eles têm mais fundamentos da própria religião que nós católicos, para mim, isso 

aí incomoda, porque eu penso quando eles vão para a faculdade. Faculdade é um ambiente que 
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não tem nada de ensino religioso, então diante da posição de professores, diante de críticas, eu 

penso que eles não sabem responder, não são assim, como eu te diria, não são convictos daquilo 

que eles professam. Família dá pouco. Paróquia uma vez por semana, quando vão, a escola não 

dá e a gente vê a sociedade do jeito que tá. Eu gosto desse ensino inter-religioso, mas eu penso 

que os católicos deveriam ter um pouco mais de fundamento da própria explicação, 

esclarecimento, eles não têm nada, nada, nada. Pega um aluno de colegial, que está saindo de 

uma escola católica faz algumas perguntas pra ele, o que é que é Trindade, sei lá, Jesus Cristo, 

Nossa Senhora, eu acho que você fica de boca aberta, eu fico. 

Isabella – Estava uma discussão dos meus alunos outro dia. Mas Jesus e Deus é a mesma 

coisa? Eles estavam brigando, não, não é, um é o pai o outro é o filho. E 15 anos eles 

tinham. 

Vilma – Eu sei. Logicamente eu não vou explicar os mistérios pra eles, mas um pouco mais de 

cultura, mais do que cultura religiosa, um pouco mais de evangelho, de livro sagrado, de bíblia. 

Não sabem nada, nada, nada. E eu bato no peito como quem diz aqui tá no fim de uma escola 

católica e depois amanhã eles vão me cobrar: o que que você fez com eles? Eu fiz aquilo que a 

Lei manda, além de oferecer oportunidades, Páscoa, mês de Maio, para que eles conhecessem 

um pouco mais da própria religião, mas é muito pouco, se a família não ajuda e hoje em dia, 

não quero ser pessimista, mas eu acho que uma minoria realmente ajuda, outras são neutras e 

outras não estão nem aí. 

Isabella – Irmã, como você acha que a comunidade religiosa atual se insere dentro das 

propostas da escola? 

Vilma – Olha, nós somos todas bastante idosas, aqui nós somos 7, tem uma abaixo de 40, ou 

com 40, uma abaixo de 70 e as outras 5 acima. Mas eu vejo em todas assim uma garra, um 

desejo de estar com a juventude muito grande. Lamento não ter mais possibilidade de dar aulas 

porque é dando aula que você tem os alunos na mão, você os conhece mais, mas a presença das 

irmãs no meio dos alunos, entre os alunos, com as famílias é muito reconhecida pelas famílias 

e é muito necessária para nós para estarmos em missão. Não é só aula que chega aos alunos, 

mas facilita. Enfim, é importante a presença da comunidade, ela caracteriza uma escola 

salesiana. Embora na mão de leigos, mas a presença religiosa caracteriza a escola salesiana. 

Isabella – Irmã, é isso, a senhora respondeu todas as perguntas. 
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Vilma – Não estou de recuperação, né? 

Isabella – Não está de recuperação. 

Vilma – Então tá bom. Neste centenário a gente vê também, estão relendo as crônicas do 

passado, traduzindo entrando em contato com alunas, aliás, com ex-alunas, com avós, para 

contar alguma coisa do tempo delas. Isso é muito importante. Isso vai formar um livro. 

Isabella – Com certeza, a experiencia, a história de vida dos outros.  

Vilma – Quando eu entrei como aspirante predominavam os judeus. Nossa, era só judeu mesmo. 

E em seguida os judeus começaram a migrar pro Higienópolis, para outros bairros, tem 

pouquíssimos agora, tem um prédio ali que é quase todo judeu. Tem duas famílias que me 

disseram que não são judias, mas o resto é todo judeu, aí mudou para os coreanos, coreano que 

nossa durante muito tempo dominou, aí as lojas todas foram Coreia, Coreia, Coreia, e em 

seguida, terceira fase é essa aí dos bolivianos que são, a gente vê muita babá boliviana, dos 

coreanos, é interessante, agora é essa fase aí. E é interessante que às vezes tem, às vezes não, 

tem muito analfabeta, ou mesmo para ensinar o português, para ensinar o português a gente 

fala, até se propôs durante uma época aí a fazer o salas-noturnas, para ensinar o português para, 

mas seja para qualquer raça que tenha ali, eles recuam, se retiram, têm medo, porque muitos 

não estão aí legalmente cadastrados então o receio é estarem em grupo e então, é pena, é isso, 

vamos pra frente. O que me impressiona são aqueles barzinhos a noite ali, de sexta pra sábado, 

sábado pra domingo, aquelas esquinas ficam coalhadas, e de manhã você passa por lá, quando 

a gente vai à missa estão ainda por lá meio caindo. Meio ba, ba, ba, falando assim, coitados, 

mas eu imagino o que deve ser morar num país e ainda meio escondido, meio escravo, que a 

gente sabe que lá na Zé Paulino tem, quantas vezes já, e o que me impressiona também o bairro 

do Bom Retiro muito sujo, que horror que é, meu Deus do céu. Começaria limpando a cidade 

limpando o Bom Retiro. Limpando materialmente o chão, os buracos, enfim, hoje em dia tem 

pouco aluno ali do bairro no Santa Inês. Quando veio o metrô, o metrô trouxe. 

Isabella – Até pela situação econômica. 

Vilma – É. O metrô trouxe alunos, mas a situação é difícil. 

Isabella – Nós tentamos fazer, fizemos uma tentativa no primeiro semestre de fazer um 

oratório lá no Santa Inês, eu tava também nessa tentativa ali, mas acabou não vingando. 

Não sei se a senhora soube. 
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Vilma – Eu quando era inspetora, teve uma tentativa de oratório nas sextas-feiras a tarde, que 

aí já acabou aula, ficava umas duas horas lá brincando, mas também não pega. É difícil pegar 

uma oratória no estilo europeu aqui no Brasil, muito difícil. Muito, porque o oratório europeu 

tem toda outra característica que nós não temos. Salas, ambientes, jogos, estudo de língua, um 

monte de coisas que nós não temos e também os animadores. Os animadores é que são, e que 

nós também não temos. 

Isabella – Eu acho que não deu certo até porque, primeiro assim, a maioria das pessoas 

ali são bolivianos e coreanos, os coreanos eles tem uma condição de vida muito boa, eles 

não querem participar dessas atividades de pobre, as crianças que a gente conseguia 

reunir eram tudo boliviano, e eram poucos, porque a maioria os pais está trabalhando, 

não tem com quem deixar, vir, trazer, então realmente a situação de vida acaba não 

permitindo, é isso. 

Vilma – É muito indiferente, quando se fala muito de oratório, de oratório, de oratório. Os 

salesianos aqui do lado têm. Acho que no sábado à tarde ou no domingo de manhã. É um lugar 

pra poder. Não é um oratório que existe na Itália. Nossa quando a gente entra no site e visita é 

incrível. Realmente muito bom. 

 

 

 

4.6 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 Os três pilares teóricos desta pesquisa baseiam-se em história oral, multiculturalismo 

e pedagogia salesiana. A respeito de cada tópico foi feita uma análise a partir da resposta de 

cada entrevistada. 

  

• Transição de uma escola de meninas (e também internato) para uma escola aberta a 

meninos (externato): 

Entrevistada Resposta 

  

Bernardina Aqui no Santa Inês éramos só meninas, eu não tive essa experiência. [...] 

Não, eu voltei agora em 2011. Mas aí eu voltei já para o serviço de animação 
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vocacional. E aí com as crianças, com os alunos, eu tenho só tenho essa 

presença nas horas do recreio e de bom dia e boa tarde, sabe? Aí eu não tenho, 

eu não passei por essa experiência.  

Eunice Tinha mais ou menos no meu tempo de menina tinhas umas duzentas e vinte, 

duzentas e cinquenta internas. E externa, no todo, eles falavam em 2000, duas 

mil e poucas alunas aqui no Santa Inês. Era muito grande. [...] Então, quando 

isso aconteceu eu já era religiosa e não morava aqui [...] então isso quando 

se deu eu já estava em Ribeirão Preto e começou lá também, no colégio de 

lá também. Eu achei que foi muito tranquilo, não houve muito problema 

porque a vida aí fora ela é masculina e feminina junto, então sabe, eles 

vinham, não teve muita, e começou pelos menores, então a coisa foi 

evoluindo normalmente. 

Terezinha Lá (Santo André) era escola mista. Mas eu acho para quem era interna eu 

acho que era uma necessidade não ser mista. Mas no externato, a melhor 

situação era uma escola mista. Porque é a vivência normal da vida. Entende? 

Você vai acostumando a viver o normal da vida onde você vai se encontrar 

homem e mulher e criar uma situação assim é interessante. A gente quando 

saia quando era interna, quando via um moço ficava meio assanhadinha, 

então cria uma situação que não é muito normal. A normalidade é a melhor 

coisa. 

Vilma Olha, muda bastante o aspecto, também a sociedade mudou muito, então essa 

é a primeira grande mudança. Eu não senti muito essa mudança dos meninos 

no Santa Inês porque em 91, quando estive lá, em 68 eu lecionei, e eram só 

meninas, em 91 eu fui só diretora, eu não estava na escola com os alunos. Eu 

senti mais essa mudança, que eu acredito seja aplicável também ao Santa 

Inês, no ano seguinte quando eu fui pra São José dos Campos. Ali eu tinha 

deixado uns alunos em 72, em 71 e voltei 20 anos depois, em 91. Nossa, é 

como você virar a palma da mão de baixo pra cima, mas é assim, muda, 

porque muda tudo, como a gente fala. Disciplina, gritaria, estudo, tem alguns 

que são bem aplicados, mas bem mais que as meninas eram menos aplicados. 

Então, eu dava psicologia e a gente dizia, é para começo da classe até a 

metade, o fundão não queria nada com nada. Não sei se também porque 

naquele tempo o Ensino Médio era humanas, exatas e biológicas e a turma 

que estava em humanas, para quem eu lecionava psicologia, era menos ligada 

assim ao estudo, alguns, então eu senti bastante diferença, muda muito. Mas 

depois, logo acho que as coisas entram nos eixos e caminha. Mas o Santa 

Inês, do tempo do internato, o pessoal levava muito a sério os estudos. As 

meninas levavam muito a sério. Tem boas lembranças.  

 

Conseguimos observar, de maneira geral nas respostas, que a mudança de uma escola 

de meninas para uma escola mista, com meninos, foi positiva. Duas irmãs apontam este 

acontecimento como sendo normal da vida, já que a sociedade apresenta homens e mulheres, 

por que não a escola ser como na vida real, mista? 
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• Mudança do Santa Inês de antigamente para os dias atuais. 

Entrevistada Resposta 

  

Bernardina Nossa, que mudou, mudou muito. Agora, eu sinto assim, naquela época que 

eu estava na escola doméstica tinha a ação católica, né? Que era um jeito das 

irmãs trabalhar conosco, então era a juventude agrária católica, a juventude 

estudantil católica, a juventude independente católica, a juventude operária e 

a juventude universitária e uma coisa, lógico que mudou, o Santa Inês tá 

transformado né? De modernizado, de diferenciado, mas as irmãs cuidavam 

muito da nossa espiritualidade, isto era muito bom, então nós não 

participávamos desses grupos [...] pra gente poder criar, o grupo da 

animação, da gratidão, [...]. [...] Todo domingo à tarde, então tinha as internas 

e tinha as externas, as da escola doméstica, nós ao fundo da Igreja porque 

nós éramos maiores e a pequenada e a juventude pra frente, mas todo 

domingo tinha essa celebração. É, no dia de finados, a gente ia pra Igreja 3 

vezes pra rezar o rosário, era um negócio muito bacana. E uma vez por 

semana a irmã Odete César fazia com a gente a meditação da palavra. [...]. 

Depois, deixa eu ver, a gente era muito queridas pelas irmãs, sabe? As irmãs 

atendiam muito a gente, escutava. E era um negócio assim, muito familiar e 

fraterno.  Eu vivi aqui muito feliz esse tempo todo. Ao mesmo o tempo que 

a gente fazia a limpeza da casa, mas comigo, por exemplo, de manhã eu 

trabalhei em escola, à tarde eu estava ali e à noite era pra gente estudar, não 

é? Mas essa possibilidade de estudo não era só algumas, era quem quisesse. 

[...] Agora lógico que a transformação do Santa Inês é visível, veja bem essa 

a sala Madre Mazzarello, que nós criamos aqui, a sala Laura Vicuña, esse 

espaço, antigamente esse Espaço Jovem, essa grande sala era a sala de 

comunicação Marinela Castanho, depois isso aqui virou Espaço Jovem, mas 

lá naquele tempo do internato tudo aqui era quarto, era tudo os quartos 

grandes das pequenas, das médias e das maiores, não tinha essas divisórias, 

daí o Santa Inês foi tudo modernizado, hoje é o Espaço Jovem, é um espaço 

de acolhida. [...] E aqui no Santa Inês atualmente é a casa que acolhe as irmãs. 

Todo mundo que passa por curso aqui, os encontros nossos de inspetoria, os 

encontros das outras inspetorias que passam por aqui, nós que acolhemos. 

Então aqui é uma casa de acolhida, e de hospedagem, que a gente faz de tudo 

pra ser uma casa que acolhe e que acolhe com carinho. Como diz a rádio 

Aparecida, a TV Aparecida, “Acolher bem é evangelizar”. Então é por aí.  

Eunice O Bom Retiro era um centro comercial, no meu tempo de menina, muito na 

mão de judeus e italianos. Os italianos, tinham muitos daqueles senhores 

italianos, famílias italianas e eu tinha amizade com várias meninas que 

também estudavam aqui ou no bairro ou na rua que a gente brincava muito 

na rua porque não tinha perigo nenhum. E eram todos netos de italianos, 

filhos de italianos. 

Terezinha Como eu fui interna eu senti a mudança. [...] Inicialmente quando eu era 

interna, nós éramos internas, principalmente, as que vinham do interior por 

falta de oportunidade, não havia tanta escola no interior do estado. Então, 

quem tinha as condições vinha pra São Paulo e este foi o motivo pelo qual 

eu vim. Mas eu percebi, porque eu também fui assistente de internato nos 

diversos colégios que eu passei, por exemplo, em Ribeirão, eu vi que a 
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clientela mudou, era assim, antes era uma necessidade escolar depois eu 

achava que era assim, mais uma necessidade, você não estuda em tal lugar 

então vai no internato pra estudar. Então o tipo de clientela mudou. O 

internato chegou a ser assim um lugar quase de castigo pra algumas pessoas. 

Aí piora a situação, você estar aqui com satisfação para estudar é uma coisa, 

você estar aqui forçada por uma circunstância familiar é outra. Eu acho que 

os internatos ficaram assim, bastante deteriorados no sentido, na verdade, de 

satisfação ou não da clientela. E teve que acabar porque chega uma hora que 

você não sustenta essa situação e aos poucos. Também a vida mudou, a 

sociedade pedia outras coisas e todo colégio se adapta às circunstâncias da 

vida, do tempo, né? Essa mudança foi necessária por quê? Porque o mundo 

mudou e pede outras situações. [...] É realmente a minha vivência que não 

tinha antes, entende. Eu morei aqui, me formei aqui, mas num outro contexto. 

[...] Outra época, outro mundo. Por exemplo, eu vivo aqui o dia todo quase, 

num local onde eu vivi também como interna, porque aqui, não tinha 

computador, não tinha nada, isso aqui. 

Vilma Olha, muda bastante o aspecto, também a sociedade mudou muito, então essa 

é a primeira grande mudança. [...] Não sei se também porque naquele tempo 

o Ensino Médio era humanas, exatas e biológicas e a turma que estava em 

humanas, para quem eu lecionava psicologia, era menos ligada assim ao 

estudo, alguns, então eu senti bastante diferença, muda muito. Mas depois, 

logo acho que as coisas entram nos eixos e caminha. Mas o Santa Inês, do 

tempo do internato, o pessoal levava muito a sério os estudos. As meninas 

levavam muito a sério. Tem boas lembranças. 

 

 Todas as entrevistadas enxergam de maneira perceptível as mudanças no Colégio e 

também as transformações que o bairro sofreu. Antes, quando a escola era um internato, a 

maneira como as questões religiosas eram tratadas. As irmãs, que tinham total atenção com as 

internas e como atuam hoje em dia. 

Uma das entrevistadas, Bernardina, que chegou a morar na escola como interna, mas que 

era da parte doméstica, ou seja, para ter gratuidade nos estudos, trabalhava na escola. E como 

essa oportunidade gerou o desejo de se tornar salesiana, também. Citou as mudanças físicas do 

Colégio, por exemplo, o local onde havia o quarto das internas, hoje é espaço de outras 

atividades: sala de comunicação, espaço de convivência para os jovens, entre outros. 

Mesmo com as transformações ao decorrer do tempo, o Colégio de Santa Inês continua 

sendo um polo central na vida das irmãs salesianas, continua funcionando como Inspetoria e 

recebendo pessoas do país inteiro. Também há um espaço para hospedagem das pessoas que 

vêm de longe e para encontros e retiros. Mas não é mais o grande internato que existia 

antigamente. 
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Terezinha cita a mudança da clientela da escola, antes, meninas católicas, hoje, casa que 

acolhe meninos e alunos de outras religiosidades. Mas fala que esta mudança também foi 

positiva, pois os antigos internatos, acabaram sendo vistos na sociedade como um lugar de 

castigo, a maioria frequentava por falta de oportunidades, como os alunos que vinham do 

interior, mas que o colégio teve que acompanhar as mudanças que a sociedade apresentou. 

Assim como a Vilma refere-se às mudanças que o colégio vivenciou, como a transição do 

Ensino Médio dividido por áreas do conhecimento. 

 

• Como foi a acolhida a alunos de outras religiões/comunidades além da católica. 

Entrevistada Resposta 

  

Bernardina Ah, eu acho que não... (sobre a interferência de alunos não católicos no 

Colégio) Sabe por que? Porque a nossa escola Salesiana se baseia na religião, 

amorevolezza e na razão. A gente nunca pediu uma coisa sem dizer a razão, 

o porquê. Estamos solicitando isso dos alunos. A amorevolezza é o amor 

demonstrado. Então aqui, eu acho que aqui, nós, as irmãs, os professores, 

eles têm o mesmo tratamento humano e respeitoso com os alunos, 

independente do credo. Então, eu acho que é tranquilo a nossa vivência. E 

não é porque nós temos presença de crentes ou de outros credos que isto aí 

vai nos abalar ou enfraquecer. O que eu, quando eu rezo com os alunos, o 

que eu procuro fazer é ter o respeito. No sentido assim, oração universal: o 

Pai Nosso. Então se eles não acreditam, não tem a devoção à Nossa Senhora, 

eu não rezo a Ave Maria. “Vamo rezar um Pai Nosso”? E o Pai Nosso é 

universal, né? É a oração de Jesus. 

Eunice Então, quando eu estudei aqui na minha sala tinha duas judias, já tínhamos 

uma abertura para esse tipo de coisa, mas eu acho que depois que houve a 

abertura para os pentecostais que aí se sente um pouco, não teve muito 

choque, porém o choque maior era assim, que eles não aceitavam certas 

coisas nossas, então no começo deu, obriga ou não obriga eles virem, eles 

não podem, nós não podemos obrigar, tem que deixar livre, onde essas 

crianças vão ficar. O colégio foi organizando conforme deu e eu acho que 

também não foi uma coisa tão problemática. Foi um pouco, mas não muito. 

Até hoje nós temos muito pentecostais aqui, e também nos funcionários. Nós 

temos muitos funcionários da Assembleia de Deus, da Igreja da Graça. Acho 

que não teve problema grande. [...] Uma (amiga judia) sentava na minha 

frente, então a gente conversava muito. Sabe o que acontece? A criança não 

faz essa diferença, quem faz é o adulto, por quê? Porque o choque vai se dar 

na aula de religião ou quando tem missa, isso, mas a judia não vinha nesse 

dia, mesmo se fosse obrigado, eu não lembro se era ou não, mas eles não 

vinham, eles tinham a religião deles e nunca, que eu soube que deu nota baixa 

ou chamou-se atenção. Acho que não houve nada disso, mas ela era minha 

amiga, a gente passava lição uma pra outra, a gente conversava nos 

intervalos, tranquilo. Eu nem lembrava que ela era judia e nem elas 
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lembravam que a gente era católicas. Era uma coisa, criança não faz muito 

essa diferença. Eu vi por outros trabalhos que eu trabalhei também, na 

periferia, os pentecostais, as crianças pentecostais brincavam tudo junto com 

a gente, com as crianças nossas. Nós tínhamos oratório, ia todo mundo pro 

Oratório, eles não eram muito. Tinha algumas religiões que os pais eram mais 

fechados então não deixavam. Mas do contrário. (tudo certo) É. Hoje eu acho 

que a abertura é muito maior, tirando a Igreja Universal. Tirando a Igreja 

Universal do Reino de Deus que de fato é contra o catolicismo 

declaradamente as outras convivem. [...] E nós somos ecumênicos, então nós 

temos pastores conosco, (trabalhando), nós temos pastoras conosco e nos 

encontros e cursos que nós promovemos também existe e a igreja mais aberta 

conosco é a Assembleia de Deus. É. Ainda vem, tem gente que vem pra fazer 

os cursos e tem pessoas que se interessam, chama o padre pra ir conversar 

em semana de estudo. É interessante porque é tão parecida com a nossa. Não 

é uma coisa tão diferente, porque é tudo cristão. Agora, a Universal não, a 

Universal, o Bispo Edir Macedo... é totalmente contra o catolicismo. Ele fala 

muito mal. Então aí fica difícil, do contrário não. Há uma certa liberdade, 

uma certa compreensão de um lado e do outro, tranquilo. [...] 

Para as irmãs foi dentro da missão. Nós temos um carinho muito forte com a 

missão que nós temos, que é o carisma, que é a evangelização, o amor, a 

aproximação, o carisma mesmo nosso, que seria a força que a gente tem com 

a missão é com os jovens, então eu acho também que os jovens se respeitam, 

eles não ligam muito. Nós temos muito aqui coreano, boliviano é pouco. 

Porque o boliviano é mais pobre, que veio aqui pro Brasil, muito mais pobre. 

O coreano já é de um outro nível, então tem muito coreano que pode pagar a 

escola e traz pra cá. São os coreanos católicos, lógico, porque tem coreano 

aí, tem a escola deles, dos messiânicos, das igrejas deles, mas em geral os 

coreanos católicos vêm pra cá, porque gostam da orientação das irmãs, no 

meio católico, então eles vêm. Entre eles, os jovens, não houve problema. 

Entre as irmãs, pelo contrário, houve uma abertura e uma abertura assim, 

refletida, sabe, uma abertura de acolhida muito grande, seja o jovem que for, 

que quer se matricular aqui, vem. A gente não vê religião, o que a gente faz 

é conversar com os pais e com os alunos também, porque são muitos jovens, 

que a igreja é confessional, quer dizer é uma igreja católica, ela tem uma 

confissão católica, então isso eles sabem, então muita coisa. Agora, sabe uma 

coisa bonita que eu vejo que faz aqui? No dia 24 de maio é o dia máximo pra 

nós na festa de Nossa Senhora Auxiliadora, então tem uma missa, em geral, 

às vezes a missa é até campal, no Pátio e vem poucos, vem quem? Os 

católicos porque os pentecostais e mesmo os coreanos, eles ficam muito, eu 

acho que a etnia marca bastante na família, então acabam ficando, não vêm, 

até que os coreanos vêm mais, mas os pentecostais não vêm não, e a gente 

nem chama atenção, nada. Ele é livre de vir ou não porque é uma proposta 

católica. O que eu vejo é que alguns vem e na hora da missa na capela eles 

saem, ficam no pátio, depois voltam no finzinho, ficam lá junto, mas 

ninguém chama atenção, ninguém fala nada. E sabem que é pentecostal. Eu 

acho que a abertura é muito linda. 

Terezinha Olha eu sou pela opção de ser sempre a escola é um complemento da família, 

né? Ela deve aprimorar aquilo que a família tem como função primordial e a 

vida ela não escolhe ser você é católica, se você é judeu, nada disso. Você 

vai encontrando as pessoas e com elas convivendo. Eu acho que quanto mais 



130 
 

 
 

a escola for uma representatividade real da sociedade local, onde ela está 

inserida é a melhor coisa. Eu não tenho dúvida. A questão de religião, eu vou 

ser muito sincera com você, eu não sinto ser aqui do Colégio Santa Inês, 

atualmente que há muito, você pode olhar, tudo de olhinho puxadinho, que 

há muito boliviano, peruano. A grande maioria é estrangeiro, vem lá da 

Coréia do Norte, Coréia do Sul. Tudo de olhinho puxadinho. Agora se você 

for fazer, na verdade, uma escolha, você é católico, eu acho que a escola deve 

dar a oportunidade de todo mundo procurar a sua satisfação também 

religiosa, mas fazer esta sim, esta não, eu acho que não é o caso, pelo menos 

no momento que vivemos. [...] Então é um colégio singular. Singular no 

sentido. [...] E muito rico também por conta disso. [...] Mas é verdade, eu 

vejo aqui no Santa Inês, nós não temos dois dias iguais. Então é diversidade 

de situações criadas aqui nesta escola. [...] Aqui tem muito boliviano, muito 

peruano, muito coreano e alguns brasileiros. 

Vilma Eu acho que foi pacífica (a transição) porque também a escola foi se 

modificando. Primeiro eles tinham, não era um contrato, mas era assim, os 

pais sabiam que os alunos frequentariam as aulas de ensino religioso e 

naquele tempo era realmente ensino religioso. Me lembro que no meu tempo 

que eu estudei, aqueles três anos do Santa Inês, a gente fazia os três livrinhos 

do Mulanget que a gente chamava naquele tempo. E era criação, dogmas e 

moral. Cada ano era um volume e dava uma base muito boa pra você entender 

a sua religião. E aí, com o passar do tempo, foram mudando os livros de 

ensino religioso, muito. Não se dava mais essa doutrina, mas começaram a 

tratar assuntos como namoro, mais valores, como nós diríamos hoje. 

Também em função dessa diversidade de alunos. Aí futuramente depois 

entrou a rede salesiana. E ela tem uma coleção de livros, que trata, vai 

tratando assim, vai explicando as várias religiões e depois foca um 

pouquinho mais o catolicismo, mas eu acho que foi pacífico, hoje em dia é 

muito grande a quantidade de alunos não católicos nas nossas escolas. 

 

De maneira geral, as irmãs citam que não houve grande interferência nas questões 

salesianas da escola pelo fato de receberem alunos de outras religiosidades. A questão do 

respeito ao próximo é perceptível em todos os depoimentos. 

Bernardina cita logo no início de sua resposta que os pilares salesianos “razão, religião 

e amorevolezza” não se enfraqueceram ou titubearam com a acolhida de alunos de outras 

religiosidades, pois há o mesmo tratamento religioso com os alunos, indiferente do credo. 

Quando necessita, faz a oração do Pai Nosso, por ser universal aos cristãos. 

Eunice relata que nos seus tempos de aluna tinha duas colegas judias e que, ao olhar da 

juventude, não havia diferença na religiosidade, pois participavam do mesmo cotidiano escolar, 

das mesmas atividades. Para ela, a maior diferença é em relação aos evangélicos pentecostais, 

por terem um repúdio ao catolicismo, sendo a única religião que pode apresentar algum tipo de 

interferência em uma comunidade católica. Também cita a positividade de receber alunos de 
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outras comunidades, como os coreanos, mas que são católicos. Mesmo com o desafio da língua, 

a presença da religião é a mesma. Até porque os pais que procuram a escola já sabem da 

orientação religiosa da mesma ao matricular seus filhos. “É uma abertura muito linda”, disse, a 

respeito do recebimento de alunos de outras comunidades. 

Terezinha aponta a questão religiosa como sendo positiva na nossa sociedade, que a 

escola deve oferecer a oportunidade dos alunos se inserirem em uma religião, bem como algo 

positivo esta questão da abertura a outras comunidades. 

Vilma aponta também como algo positivo essa transição, porém, em sua fala, é 

perceptível a maneira com que fala saudosamente do ensino catequético. 

 

• Transição do Ensino Religioso (essencialmente) católico para o ecumênico. 

Entrevistada Resposta 

  

Bernardina Ah, eu acho que é positivo (a mudança), porque assim a gente não fica 

discriminando “não, você é de outra seita”. E pra todo mundo, e a Palavra de 

Jesus ele é pra todo mundo. O nosso Deus é um Deus pra todos, não é? Eu 

acho que é uma riqueza. O ecumenismo, pra mim, é uma força. E a gente tem 

mais é que respeitar as crenças e as manifestações. Eu acho isso muito, muito 

bom. 

Eunice [...] nas aulas de religião, principalmente, e depois mudou-se a aula de 

religião, nós tínhamos meia hora todos os dias, a primeira meia hora do 

período escolar era aula de religião, depois isso mudou, então foi também 

uma coisa meio normal [...]. Muito positiva (a mudança). Inclusive não é 

dada pelas irmãs, então, por exemplo, os coreanos e aqueles pentecostais que 

estão aí, eles vêm na professora, uma aula, uma professora, e não a irmã que 

está lá catequisando, querendo que ele se torne católico. Então foi muito 

positivo, muito bom. Eu tenho impressão que nós salesianos acompanhamos 

muito os tempos, as mudanças da sociedade, a gente vai adaptando a escola. 

Sabe, e também vão em reuniões com outras escolas, com outras religiões, 

com outras congregações religiosas que também têm colégios e isso vai 

ajudando muito, mutuamente vão crescendo. Vão crescendo. Vão se 

ajudando. 

Terezinha Eu acho que foi positiva. Antigamente a [...] gente falava aula de religião, 

era o que você acabou de dizer. Hoje estuda as religiões no mundo e segundo 

as famílias, cada um faz a sua opção. Nós damos a oportunidade para a nossa 

crise porque realmente nós somos colégio bem marcadamente católico. 

Agora, o colégio marcar uma coisa como sinal seu é uma opção e ele ser 

escolhido ou não pelas famílias é uma outra opção. Porque antigamente só 

vinha católico pra cá, hoje não. Eu não acho que seja o melhor, eu acho que 

uma escola tem que educar, no sentido amplo da palavra. Mas se escolheu, 
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em geral, não escolhe, por exemplo, um coreano, a grande maioria eu acho 

que não é católica, há coreanos católicos, então a escolha hoje é mais, vamos 

dizer assim, pela eficiência mesmo profissional. Porém, para nós não é esta 

a opção. Então a gente procura juntar o útil ao agradável. 

Vilma Ela foi positiva dada a inter-religiosidade que nós temos na sala de aula. Aí 

todos são atingidos. Foi negativa pra nós católicos porque eu vejo, eu creio 

que os nossos alunos, como não tem a base da doutrina católica em outro 

lugar, aqueles que vão para a catequese tem aquele pouquinho e ainda são 

crianças, 9, 10, 12 anos. Os maiores depois não vão mais. Voltam para o 

Crisma, mas também é uma coisa muito suave. Então eu vejo, diante de 

alunos de outras religiões que eles têm mais fundamentos da própria religião 

que nós católicos, para mim, isso aí incomoda, porque eu penso quando eles 

vão para a faculdade. Faculdade é um ambiente que não tem nada de ensino 

religioso, então diante da posição de professores, diante de críticas, eu penso 

que eles não sabem responder, não são assim, como eu te diria, não são 

convictos daquilo que eles professam. Família dá pouco. Paróquia uma vez 

por semana, quando vão, a escola não dá e a gente vê a sociedade do jeito 

que tá. Eu gosto desse ensino inter-religioso, mas eu penso que os católicos 

deveriam ter um pouco mais de fundamento da própria explicação, 

esclarecimento, eles não têm nada, nada, nada. Pega um aluno de colegial, 

que está saindo de uma escola católica faz algumas perguntas pra ele, o que 

é que é Trindade, sei lá, Jesus Cristo, Nossa Senhora, eu acho que você fica 

de boca aberta, eu fico. [...] Logicamente eu não vou explicar os mistérios 

pra eles, mas um pouco mais de cultura, mais do que cultura religiosa, um 

pouco mais de evangelho, de livro sagrado, de bíblia. Não sabem nada, nada, 

nada. E eu bato no peito como quem diz aqui tá no fim de uma escola católica 

e depois amanhã eles vão me cobrar: o que que você fez com eles? Eu fiz 

aquilo que a Lei manda, além de oferecer oportunidades, Páscoa, mês de 

Maio, para que eles conhecessem um pouco mais da própria religião, mas é 

muito pouco, se a família não ajuda e hoje em dia, não quero ser pessimista, 

mas eu acho que uma minoria realmente ajuda, outras são neutras e outras 

não estão nem aí. 

 

Todas as entrevistadas acham que foi positiva a mudança do Ensino religioso antes, 

catequético, para hoje, ecumênico. As propostas iniciais eram completamente voltadas ao 

catolicismo, mas, com o tempo, ganhou um novo significado ao ensino de outras religiões e 

também de valores que a sociedade apresenta, principalmente voltados à tolerância religiosa. 

Contudo, a maioria apresenta em suas falas uma característica onde sente falta do 

catolicismo pregado de antigamente e receiam que o mesmo não seja mais presença marcante 

e a comunidade católica acabe se diluindo na ausência dos costumes. Este é um lado negativo 

apresentado em todas as respostas, o receio que o catolicismo acabe se perdendo, até porque, a 

vida fora da escola, como nas universidades, apontada por Vilma, não vá fazer esta oferta. 

Podemos perceber que elas também se sentem culpadas por essa crise, como apontou Terezinha. 
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Eunice aponta também como sendo positiva a mudança dos professores. Antes, quem 

lecionava a disciplina de Ensino Religioso eram apenas as irmãs. Hoje, o aluno enxerga no 

professor leigo um discernimento do que é a sala de aula e da diferença no ensino das diversas 

religiosidades, paralelo à presença das irmãs. 

Terezinha também aponta que as irmãs tentam “unir o útil ao agradável”. Oferecer a 

oportunidade de as crianças estudarem em uma escola católica, mas que também é aberta a 

outras religiões e oferecer esta opção para a comunidade. Vilma também aponta o fator que a 

inter-religiosidade é positiva, pois atinge a todos. 

 

• As mudanças nessa abertura para uma escola pluricultural interferem na rotina de uma 

escola salesiana. 

Entrevistada Resposta 

  

Bernardina Ah, eu acho que não... Sabe por que? Porque a nossa escola Salesiana se 

baseia na religião, amorevolezza e na razão. A gente nunca pediu uma coisa 

sem dizer a razão, o porquê. Estamos solicitando isso dos alunos. A 

amorevolezza é o amor demonstrado. Então aqui, eu acho que aqui, nós, as 

irmãs, os professores, eles têm o mesmo tratamento humano e respeitoso com 

os alunos, independente do credo. Então, eu acho que é tranquilo a nossa 

vivência. E não é porque nós temos presença de crentes ou de outros credos 

que isto aí vai nos abalar ou enfraquecer. O que eu, quando eu rezo com os 

alunos, o que eu procuro fazer é ter o respeito. No sentido assim, oração 

universal: o Pai Nosso. Então se eles não acreditam, não tem a devoção à 

Nossa Senhora, eu não rezo a Ave Maria. “Vamo rezar um Pai Nosso”? E o 

Pai Nosso é universal, né? É a oração de Jesus.  

Eunice Não. Eu acho que não. Uma coisa que fica difícil que eu vejo que as irmãs 

falam é a linguagem. A língua coreana, a criança fala coreano em casa, chega 

aqui muito difícil às vezes alfabetizar, muito difícil fazer a criança se 

entrosar, porque a língua dificulta, para mim é a única dificuldade que eu 

vejo no entrosamento. Mas, nós já tivemos experiência aqui de uma irmã 

coreana que veio pra cá, mas ela não aguentou. Por quê? Porque era uma 

irmã fechada. [...] (sobre outra irmã coreana que coreana que mora na 

escola) Então ela fica no meio das crianças, às vezes ela vai para o pátio, fica 

no meio das crianças, ela conversa, mas a gente tem tido tanto carinho, eu 

acho que o carinho, eu vejo as irmãs que ficam no portão, lá na hora da 

entrada, tanto no período da tarde como no período da manhã, o carinho que 

elas têm no receber os alunos, que tem coreaninho que chega correndo e já 

vai abraçar a irmã, e às vezes não fala direito ainda. Mas eles se viram. Eu 

acho que um ajuda o outro. 

Terezinha  
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Vilma Eu fiz aquilo que a Lei manda, além de oferecer oportunidades, Páscoa, mês 

de Maio, para que eles conhecessem um pouco mais da própria religião, mas 

é muito pouco, se a família não ajuda e hoje em dia, não quero ser pessimista, 

mas eu acho que uma minoria realmente ajuda, outras são neutras e outras 

não estão nem aí. 

 

 Eunice aponta como sendo único obstáculo o fator da diferença na linguagem para 

comunicação. Nas respostas, em geral, percebemos que mesmo com as mudanças do tempo, a 

escola salesiana permanece a mesma, com seus costumes e tradições, com tudo o que sempre 

seguiu e acreditou, como podemos ver no relato de Vilma através da oferta das festas religiosas, 

como a Páscoa. 

 

• Como a comunidade das irmãs salesianas insere-se nas propostas o Colégio. 

Entrevistada Resposta 

  

Bernardina O meu trabalho é mais direto com as jovens de paróquia ou de comunidade 

que deseja alguma experiência na vida, para conhecer a vida salesiana. Ou 

para elas chegarem a um discernimento. 

Eunice É assim, aqui nesta casa, isso é muito difícil, porque a comunidade é muito 

heterogênea. Há também irmãs idosas. Nós somos cinco, seis, com mais de 

80 anos, tem umas quatro ou cinco com mais de setenta. E setenta e cinco 

pra cima. Então muitas não trabalham mais e muitas nem tem mais condições 

de ficar no pátio, de ficar junto com as meninas. Como é o meu caso, por 

exemplo, então também é difícil. Porém, eu trabalho em outras coisas, eu 

tenho problema de saúde de coluna, então ficar no pátio pra mim, brincar 

com as crianças, ficar lá recebendo as crianças, abaixar pra abraçar, pra 

cuidar, pra dar atenção pra criança fica muito difícil. Então eu prefiro não ir, 

mas acompanho, porque tudo o que acontece na escola é falado na 

comunidade, todas as irmãs que podem vão pro pátio na hora do recreio, tem 

uma turminha boa das irmãs que vão pro portão receber os alunos, a parte da 

manhã e a parte da tarde. Então existe uma comunhão, eu digo comunhão 

mesmo, da comunidade com a proposta escolar, do colégio, estudo, 

educação. E isso faz-se a ponte conforme cada uma pode, por exemplo, eu 

não vou, mas tem outras companheiras minhas aqui dentro que vão e estão 

bem, tem uma com mais de oitenta anos que vai, ela tem oitenta e três, e ela 

está bem ainda, ela não tem problema nenhum de coluna, está bem de tudo, 

é uma irmã que parece só que tem mais de oitenta quando ela fica muito 

gripada, ela tem uma saúde muito sensível, mas do contrário ela está no pátio, 

então, feliz dela que pode ir. Eu já não abuso, porque eu de vez em quando 

tenho crise mesmo. Então eu fico fazendo a minha tarefa de evangelização 

de outro modo, eu faço muito PowerPoint no computador e mando pra dois 

sites e faço tudo sobre bíblia, sobre evangelho, então eu faço muito disso e 

coloco em dois sites que me cobram e dizem ainda, um deles que o meu 
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trabalho é o carro chefe do site.  É. Foi uma coisa muito gratificante pra mim. 

[...] Valeu muito.  

Terezinha Olha, o Colégio Santa Inês é uma escola realmente, eu acho que é ímpar 

dentro da nossa situação de inspetoria, porque ela é central do Brasil e é 

central de São Paulo. É central de uma inspetoria que está se formando. 

Conclusão: aqui vem pessoas de todos os lados, de todos os credos, de todas 

as línguas, então, filha, o que que você vê? Eu acho que o Colégio de Santa 

Inês é como a cidade de São Paulo, ele é cosmopolita. É a solução? Eu acho 

que é. Tem que dançar como se toca. Tem que tocar os instrumentos que tem. 

Vilma Olha, nós somos todas bastante idosas, aqui nós somos 7, tem uma abaixo de 

40, ou com 40, uma abaixo de 70 e as outras 5 acima. Mas eu vejo em todas 

assim uma garra, um desejo de estar com a juventude muito grande. Lamento 

não ter mais possibilidade de dar aulas porque é dando aula que você tem os 

alunos na mão, você os conhece mais, mas a presença das irmãs no meio dos 

alunos, entre os alunos, com as famílias é muito reconhecida pelas famílias 

e é muito necessária para nós para estarmos em missão. Não é só aula que 

chega aos alunos, mas facilita. Enfim, é importante a presença da 

comunidade, ela caracteriza uma escola salesiana. Embora na mão de leigos, 

mas a presença religiosa caracteriza a escola salesiana. 

 

 Todas as entrevistadas apresentaram o obstáculo da idade como sendo fator de ausência 

na presença entre os jovens. Como a comunidade é repleta de irmãs já idosas, algumas se 

encaixam nesta questão da participação na vida dos alunos. Eunice e Bernardina falaram do 

trabalho que realizam além da escola, com o discernimento vocacional e auxílio paroquial e em 

outros grupos católicos. Terezinha ainda atua na biblioteca da escola.  

 

• Grupos étnicos/religiosos do bairro citados durante a entrevista. 

Entrevistada Resposta 

  

Bernardina De onde que são? Os coreanos, né? Então nossos alunos vêm das 

experiências mais variadas. 

Eunice O que tinha era assim, nós éramos descendentes, papai do lado alemão e 

português e a minha mãe do lado italiano. [...] O Bom Retiro era um centro 

comercial, no meu tempo de menina, muito na mão de judeus e italianos. Os 

italianos, tinham muitos daqueles senhores italianos, famílias italianas e eu 

tinha amizade com várias meninas que também estudavam aqui ou no bairro 

ou na rua que a gente brincava muito na rua porque não tinha perigo nenhum. 

E eram todos netos de italianos, filhos de italianos. [...] Então, quando eu 

estudei aqui na minha sala tinha duas judias, já tínhamos uma abertura para 

esse tipo de coisa, mas eu acho que depois que houve a abertura para os 

pentecostais que aí se sente um pouco. [...] Nós temos muito aqui coreano, 

boliviano é pouco. Porque o boliviano é mais pobre, que veio aqui pro Brasil, 

muito mais pobre. O coreano já é de um outro nível, então tem muito coreano 
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que pode pagar a escola e traz pra cá. [...] todos eles coreanos, e vindo o 

tecido da Coréia. [...] Agora o judeu, o aramaico, o hebraico é difícil, mas 

também tinha judeu dos Estados Unidos, tinha judeu que vinham também 

para organizar todo o comércio aqui. então os gregos, mas os gregos são 

católicos, se entrosam muito fácil conosco e tem também alguns restaurantes 

gregos, tem árabe também. Tem judeu, tem árabe. Aqui, olha é um bairro que 

tem muitas raças, tem os armênios, então também nós tivemos professoras, 

alunas armênias aqui, católicas, no meu tempo de menina. Tem grego, tem 

italiano. Italiano já está na terceira, quarta geração já. Judeus ainda tem 

bastante, tem várias sinagogas aqui, tem sinagogas que viraram museu. 

Terezinha um coreano, a grande maioria eu acho que não é católica, há coreanos 

católicos, então a escolha hoje é mais, vamos dizer assim, pela eficiência 

mesmo profissional. [...] Eu acho que o Colégio de Santa Inês é como a 

cidade de São Paulo, ele é cosmopolita. Aqui tem judeus, muito coreano, tem 

tanto do norte, que não fala muito, mais do sul, boliviano, peruano. Então é 

um colégio singular. [...] Aqui tem muito boliviano, muito peruano, muito 

coreano e alguns brasileiros. 

Vilma Quando eu entrei como aspirante predominavam os judeus. Nossa, era só 

judeu mesmo. E em seguida os judeus começaram a migrar pro Higienópolis, 

para outros bairros, tem pouquíssimos agora, tem um prédio ali que é quase 

todo judeu. Tem duas famílias que me disseram que não são judias, mas o 

resto é todo judeu, aí mudou para os coreanos, coreano que nossa durante 

muito tempo dominou, aí as lojas todas foram Coreia, Coreia, Coreia, e em 

seguida, terceira fase é essa aí dos bolivianos que são, a gente vê muita babá 

boliviana, dos coreanos, é interessante, agora é essa fase aí. E é interessante 

que às vezes tem, às vezes não, tem muito analfabeta, ou mesmo para ensinar 

o português, para ensinar o português a gente fala, até se propôs durante uma 

época aí a fazer o salas-noturnas, para ensinar o português para, mas seja para 

qualquer raça que tenha ali, eles recuam, se retiram, têm medo, porque 

muitos não estão aí legalmente cadastrados então o receio é estarem em 

grupo e então, é pena, é isso, vamos pra frente. 

 

 Grupos citados: coreanos (em sua maioria), bolivianos, judeus, gregos, peruanos, 

alemães, portugueses, árabes, armênios e pentecostais. 

* 

Em resumo, faz-se visível a percepção de como as entrevistadas adaptaram-se aos 

tempos modernos. As mudanças apresentadas na sociedade trouxeram alguns incômodos, mas 

não uma negação da realidade, ou que tenham forçado uma situação inflexível.  

Conseguimos perceber que é graças a aplicação do Sistema Preventivo de Dom Bosco, 

à formação pedagógica dessas irmãs, que elas puderam ter um olhar diferenciado a estes alunos 

do Colégio de Santa Inês, alunos de uma realidade pluricultural e que foram acolhidos sem 

preconceitos ou ressalvas ao longo da história da instituição. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 O bairro do Bom Retiro em São Paulo apresenta características cosmopolitas que atraem 

os olhares e a atenção das pessoas de diversas formas. Além de sua interface multicultural, foi 

aqui apresentada a questão de como a comunidade das irmãs salesianas do Colégio de Santa 

Inês enxergaram essa realidade ao longo dos anos e como uma escola católica acolheu alunos 

de diferentes culturas e religiosidades. 

A memória, enquanto consciência, é pessoal e por isso vem carregada de proteção e 

privacidade, ou seja, as lembranças pessoais, por mais que sejam compartilhadas, têm um tom 

de propriedade particular. O estudo feito sobre memória, oralidade e sociedade foi fundamental 

para sabermos como lidar com as irmãs entrevistadas. Ecléa Bosi mostrou como, de uma forma 

delicada, deveria tocar e comover as pessoas, assim como Pollak ajudou a observar a 

individualidade de cada uma das entrevistadas. 

Foi com Portelli que foi montada a estrutura das entrevistas. Ao fazer os 

questionamentos, com base no autor, pode ser respeitada as individualidades de cada uma, além 

de perceber que as perguntas deveriam ser imparciais, que não interromperíamos as 

entrevistadas no meio de suas respostas, por exemplo. Walter Benjamin foi fundamental para 

conhecer a memória dos sujeitos enquanto seres dotados de história. Bergson foi a linha 

condutora do pensamento desta dissertação. 

Com Ecléa Bosi percebemos que o esquecimento também faz parte da memória. 

Lembranças que não foram muito boas ou significativas na vida das entrevistadas podem 

sinalizar que houve um bloqueio na memória e, assim, uma ressignificação do que estava sendo 

questionado, misturado às suas lembranças. Dessa forma, após o estudo de como trabalhar com 

a oralidade, principalmente os apontamentos feitos por Ecléa Bosi, é que pude ouvir as 

entrevistadas e saber conduzir as perguntas da maneira mais apropriada. 

Fazendo uma análise da pedagogia salesiana, as entrevistas ganham novo sentido: 

entende-se o contexto histórico e pedagógico em que os alunos estão inseridos, dentro da escola, 

e qual era a perspectiva das freiras entrevistadas. Sobre estes alunos, também, entender a 

questão étnica a intercultural que perpassa a vida no bairro do Bom Retiro contribuiu para o 

melhor entendimento da realidade deles no contexto da educação salesiana. 
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Por meio do legado de São João Bosco, desde o século XIX, pudemos constatar como a 

formação da sociedade salesiana influenciou as práticas pedagógicas do mundo todo, 

especialmente o foco aqui estudado. Dom Bosco faz da juventude a sua opção de vida, 

especialmente os mais humildes. Com a atuação nos oratórios e com os jovens marginalizados, 

sistematiza um método educativo que se tornará único.  

Dom Bosco não chegou a escrever o que podemos chamar de um sistema pedagógico 

completo, em termos teóricos e metodológicos, porém, adotou nos seus escritos e experimentou 

no seu trabalho educacional com a juventude elementos válidos e coerentes, que lhe permitiram 

elaborar uma proposta educacional articulada única, incomparavelmente singular, que hoje é 

conhecida como Sistema Preventivo. Os pilares dessa proposta encontram-se na razão, na 

religião e na amorevolezza. Estes três princípios contêm indicadores de uma visão harmônica 

do indivíduo. Nesse sentido, o Sistema Preventivo é um exemplo de humanismo pedagógico 

cristão, onde a centralidade da fé está unida à apreciação dos valores.  O conceito chave da 

época de Dom Bosco e Mazzarello era prevenir para diminuir os casos de violência urbana, 

buscando manter tranquila a sociedade. Conceito este que é claramente aplicado ainda hoje, no 

Colégio de Santa Inês. 

Ao ser analisado o multiculturalismo, percebemos, com os escritos de Hall, que ele o 

descreve como uma série de processos e estratégias políticas sempre inacabados. Ana Canen 

aponta que se temos uma sociedade multicultural também devemos ter uma educação 

pluricultural. A intercultura questiona o papel das pessoas na sociedade, reflete as relações de 

poder entre as culturas, buscando identificar a forma como as diferenças são construídas. A 

intercultura é o que une as pessoas politicamente, socialmente e culturalmente. Foi essa face 

intercultural presente no bairro do Bom Retiro que impulsionou esta pesquisa. 

No início deste trabalho, foi apresentada a hipótese de que os alunos de diferentes 

realidades multiculturais do bairro do Bom Retiro foram acolhidos pelas irmãs salesianas no 

Colégio Santa Inês, tendo sua cultura e religião respeitadas, isto é, sem a imposição do 

catolicismo. Neste momento, podemos concluir que a hipótese desta dissertação foi positiva, 

pois através das entrevistas e, fazendo a análise teórica, foi constatado que as irmãs salesianas 

do Colégio de Santa Inês, ao longo dos anos, até os dias atuais, acolheram e ainda acolhem 

alunos de diversas etnias, culturas e também religiosidades diferentes, respeitando suas 

particularidades. Mesmo se tratando de uma escola católica, a educação salesiana é constituída 

para que, nas diferenças, haja o acolhimento. 
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Dessa forma, alunos coreanos, bolivianos, judeus e outros, foram e são respeitados dentro 

da instituição. Tanto em relação a sua língua e cultura, como em relação a sua religiosidade. 

Essa maneira respeitosa de tratar as diferenças só ficou evidente graças aos Sistema Preventivo 

de Dom Bosco. Foi apenas por se tratar de uma escola salesiana que houve o acolhimento com 

estes alunos. As irmãs salesianas, com um princípio, essencialmente, da amorevolezza, 

conseguem fazer um trabalho educativo de primazia, onde a prevenção educacional e o amor à 

juventude prevalecem. Sua proposta não leva em conta somente a formação do educando, mas, 

sobretudo, a formação do educador. Dessa maneira, corpo docente, irmãs e alunos conseguem 

partilhar uma experiência pedagógica de formação e respeito às suas particularidades, vividas 

em um ambiente educativo propício nesta realidade. 

Acreditando que o grande diferencial da pedagogia salesiana é pensar o Sistema 

Preventivo como proposta educativa para todos é que entendemos que os alunos do Colégio de 

Santa Inês puderam vivenciar, ao longo dos anos, esta metodologia educacional, que abrange 

a formação integral do ser humano, visando a todas as dimensões da pessoa, respeitando suas 

características étnicas, religiosas e culturais.  
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