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O ambiente onde acontecem os processos educativos tem caráter potencializador 
fundamental no alcance dos objetivos pretendidos. Além do espaço, ele se caracte-
riza pelas relações que ali se desenvolvem. A abordagem educativa de Reggio Emilia 
tem a concepção de que o ambiente é um terceiro educador envolvido no meio es-
colar. Dom Bosco, embora não disserte especificamente sobre o tema, demonstra, 
ao longo das narrativas do seu Sistema Preventivo, o quanto é necessário que haja 
clareza de intenção e método ao se pensar o ambiente educativo. Assim, o presente 
texto intenciona traçar um breve paralelo entre as duas linhas, trazendo perspecti-
vas pastorais para o ambiente pedagógico. 

Palavras-Chave: Ambiente. Dom Bosco. Sistema Preventivo. Reggio Emilia. Relações.
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O desenvolvimento de projetos pasto-
rais na Educação Infantil é tão impres-
cindível, quanto desafiador. Todos reco-
nhecem a importância de bem realizar 
uma pastoral que alicerce o processo de 
educação religiosa que a pessoa inicia 
na infância, e também sabemos quanto 
é complexo embasar temáticas trans-
cendentes para destinatários que ne-
cessitam do elemento concreto para a 
aprendizagem. Porém, também é tangí-
vel a sensibilidade que as crianças de-
monstram acerca dos grandes concei-
tos de fé. 

Assim, é preciso que a pastoral bus-
que em outras áreas do conhecimento 
elementos significativos para melhor 
desenvolver seu papel na escola, es-
pecialmente na educação infantil, que 
carrega consigo as exigências de sujei-
tos muito específicos. 

A Rede Salesiana, há um tempo, desen-
volve um processo de formação para a 
Educação Infantil a partir da abordagem 
educativa de Reggio Emilia, de modo à 
ressignificar o trabalho com as infân-
cias nas escolas, dentro do segmento 
da Educação Infantil. À luz de elementos 
próprios desta abordagem, comparti-
lhamos uma reflexão pastoral acerca do 
ambiente educativo-evangelizador. 

O desenvolvimento do projeto educativo 
de Reggio Emilia se apoia em princípios 
fundamentais que delineiam a identida-
de própria das suas escolas da infância. 
Esses princípios compõem uma aborda-
gem educativa e não uma metodologia 

ou Pedagogia, pois, a identidade de Re-
ggio não encontra simples aplicabilida-
de se transferida para outro contexto 
escolar de maneira isolada; ela supõe 
uma compreensão mais ampla e que, 
contextualizada, pode ser inspiração, 
porém, jamais reproduzida como méto-
do. Trata-se, pois, de uma abordagem, 
no sentido de que é uma construção te-
órico-prática inspirada em fontes diver-
sas da Pedagogia e de outras ciências 
humanas. Assim, o projeto educativo de 
Reggio Emilia é organizado na medida 
em que se procura responder na práxis 
escolar às demandas do desenvolvimen-
to humano e social que se apresentam.

Embora haja muitos critérios constituti-
vos indispensáveis para se compreender 
a abordagem educativa de Reggio Emi-
lia, focaremos nossa atenção sobre o 
aspecto da pedagogia do ambiente, por 
entendermos que esta pode enriquecer 
nossa compreensão a respeito do am-
biente educativo-pastoral salesiano. A 
educadora Paola Strozzi explicita que 
“quem entra nas creches e nas escolas 
municipais da infância de Reggio Emilia 
pela primeira vez, fica encantado com a 
harmonia, o cuidado, a capacidade co-
municativa do ambiente” (2014, p. 60). 
Essa capacidade comunicativa à qual se 
refere a educadora não é apenas uma 
capacidade comunicativa externa, para 
quem chega e enxerga a escola a partir 
de fora, mas especialmente para quem 
a habita e constrói cotidianamente.

Por isso, para falarmos do ambiente 
educativo, é preciso ter claro o que se 
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compreende e espera da escola em Re-
ggio. Rinaldi (2014, p. 42) define: 

A escola, ainda que da criança 
pequena, também é lugar educa-
tivo, de educação. Lugar onde se 
educa e nos educamos: lugar de 
transmissão de valores e saberes, 
mas sobretudo lugar da constru-
ção de valores e saberes. É lugar 
cultural, isto é, onde se elabora 
cultura pessoal e coletiva, que in-
fluencia o contexto de valor social 
e político e é influenciado por ele, 
em uma relação de profunda e 
autêntica reciprocidade.

Portanto, a escola não é somente mais 
um lugar social, mas ambiente de cons-
trução e influência direta sobre a socie-
dade. Vale ressaltar a ênfase da autora 
para o sentido de construção e não so-
mente de transmissão, pois essa diferen-
ça de relação educativa é fundamental 
para que se possibilite o protagonismo 
de todos os sujeitos da comunidade edu-
cativa, não somente dos educadores, 
tratando-se de uma construção conjun-
ta e constante. Conforme as palavras do 
próprio professor Loris Malaguzzi: “Pen-
samos em uma escola para crianças pe-
quenas como um organismo vivo integral, 
como um local de vidas e relacionamen-
tos compartilhados entre muitos adultos 
e crianças. Pensamos na escola como 
uma espécie de construção em contínuo 
ajuste” (apud EDWARDS; GANDINI; FOR-
MAN, 2016, p. 69).

Compreendemos, portanto, que o am-

biente escolar de Reggio é tão somen-
te o reflexo de todo um contexto só-
cio-político-cultural que os cidadãos 
vinham reconstruindo, na Itália pós-
-guerra, com clara intencionalidade do 
que desejavam enquanto sociedade. Os 
cidadãos reggioemilianos escolheram 
reconstruir sua estrutura social tendo 
como base a escola e como protago-
nistas, as crianças. Era uma convicção 
para os fundadores desta abordagem 
que uma sociedade mais justa poder-
-se-ia realizar por meio do tipo certo 
de educação para a infância.

Deste modo, percebemos que as refle-
xões e orientações quanto ao ambien-
te educativo reggioemiliano, embora 
tragam aspectos arquitetônicos e físi-
cos, destacam com grande insistência 
o ambiente de relações humanas que ali 
se constitui. O espaço físico, ainda que 
intencionalmente pensado e construído, 
é apenas meio que propicia o funda-
mental na construção do projeto educa-
tivo: a qualidade das relações humanas 
que se estabelecem na escola. Segundo 
Marina Castagnetti (2017), educadora e 
pesquisadora no Instituto Loris Malagu-
zzi, em sua aula sobre Projeto Educativo 
de Reggio Emilia no Curso Abordagem 
Educativa de Reggio Emilia no Instituto 
Singularidades, em São Paulo, no dia 29 
de julho de 2017:

Os ambientes falam das formas 
relacionais, de emoções, de cores, 
de perfumes, de materiais, de sons 
de microclima. Quais são as ex-
periências que as crianças podem 
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fazer dentro e fora? Estar na área 
externa com as crianças, fazer 
experiências, organizar passeios, 
são todas situações em que as 
crianças experimentam modos di-
versos de sentir e perceber as coi-
sas, é importante considerar tudo 
isto na projetação do ambiente. 
É preciso pensar em ambientes 
empáticos, acolhedores, amáveis, 
multissensoriais, comunicativos, 
relacionais. Estas são as palavras 
chaves que não são somente pala-
vras chaves mas também valores, 
tudo está unido.

Com isso, a educadora destaca que a 
compreensão da escola e da sua orga-
nização é de que ela é constituída de um 
sistema de comunicações e relações que 
valoriza o ser humano enquanto ser dia-
lógico, bem como é o próprio processo 
de aprendizagem. Daí a importância de 
que os ambientes físicos propriamente 
ditos sejam projetados como um siste-
ma de interações e interconexões, ou 
seja, todo o ambiente educa para as re-
lações humanas e para a construção do 
conhecimento a partir do coletivo. Fili-
ppini (2014, p. 55-56) ainda afirma que

uma escola pensada e organi-
zada como um grande ser vivo, 
cujas partes se relacionam com 
o todo, não só porque estão 
inclusas, mas, por um vínculo de 
pertencimento, de construção de 
histórias conjuntas, de destinos 
entrelaçados, de maneira a criar 
um vínculo de interdependências 

capazes de desenvolver em cada 
um o significado da própria pre-
sença e do outro. 

Ou seja, é a presença das pessoas que 
torna o ambiente vivo e gerador de 
vínculo, por meio da significatividade 
afetiva que se desenvolve conjunta e 
cotidianamente.

Na Educação Salesiana, o ambiente edu-
cativo também é compreendido como 
fundamento para uma educação integral. 

A história do carisma salesiano se con-
funde com a pedagogia de Dom Bos-
co, à medida que a sistematização de 
orientações educativas claras e obje-
tivas não existiu desde o início, ainda 
que toda a intencionalidade e estilo já 
estivessem claros, tanto para São João 
Bosco, quanto para Santa Madre Maria 
Domingas Mazzarello. 

O sistema preventivo não nasceu 
junto a uma mesa de escritório. 
Não é fruto exclusivo de literatu-
ra pedagógica. Sua fonte primá-
ria é Dom Bosco, sua história, 
sua pessoa, sua santidade, sua 
paixão educativa. Por isso, para 
compreender os valores educati-
vos do sistema preventivo, hoje, 
é necessário não só compreen-
der seus pontos salientes, a ideia 
fundamental, as perspectivas do 
horizonte, mas, em primeiro lugar, 
retornar à experiência educativa 
e à reflexão pedagógica de Dom 
Bosco e à sua continuação na 
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tradição educativa da Família 
Salesiana (NANNI, 2012, p. 13).

O chamado Sistema Preventivo de Dom 
Bosco está alicerçado sobre o tripé: 
razão, religião e amorevolezza, pala-
vra usada pelo fundador para definir 
a relação afetiva entre os sujeitos do 
processo educativo. Pode ser traduzida 
como amor educativo ou bondade edu-
cativa. Este tripé dos valores do Siste-
ma Preventivo de Dom Bosco abarca 
em si a concepção de uma educação 
integral, porque concebe a pessoa hu-
mana, sujeito do processo educativo, 
em sua integralidade.

Poderíamos interpretar cada um dos 
três valores, correlacionados a uma 
dimensão humana, sendo: a razão, li-
gada ao eixo psicológico - a partir do 
qual acontecem os processos de com-
preensão de si e do mundo; a religião, 
relacionada ao eixo espiritual-religioso 
- referindo-se à busca e descoberta do 
sentido da própria vida e abertura ao 
transcendente; e a bondade, expressão 
do eixo afetivo - pelo qual se manifes-
tam o relacionamento consigo mesmo e 
com os outros. 

Esses três valores, em uma inter-relação 
perfeita, alicerçam toda a prática do Sis-
tema Preventivo de Dom Bosco. Todavia, 
acrescenta-se ao tripé algumas crenças 
fundantes da prática educativa salesiana: 

1. A opção pessoal de fazer o bem, funda-
mentada na certeza, expressa por Dom 
Bosco que em toda pessoa existe o bem 

e a capacidade de realizá-lo. Donde vem 
sua preocupação pela condição e pelos 
problemas vitais dos jovens que com ele 
vieram a se encontrar. 

2. Otimismo educativo, provindo da pro-
funda convicção a respeito da gran-
deza e da fragilidade do educando, 
percebendo, assim suas potencialida-
des, mas respeitando suas dificulda-
des, seus tempos e processos. 

3. O empenho em formar “bons cristãos e 
honestos cidadãos”, considerando aqui 
como bom cristão a pessoa que cumpre 
em sua vida os valores universais de so-
lidariedade e fraternidade, como prota-
gonista na transformação social, como 
cidadão ativamente participante.

Uma última crença, que merece desta-
que na perspectiva desta reflexão, é a 
dimensão da “casa”. Dom Bosco não de-
nominava seus lugares educativos de 
escola, obra social ou internato, mas 
usava a expressão “casa” para referen-
ciá-los. A dimensão da familiaridade é 
muito querida pelo Fundador, que con-
sidera o ambiente altamente educativo 
na proposta salesiana. A casa é ambien-
te familiar, lugar de acolhida e de sen-
tir-se à vontade; portanto, ela se torna 
a estrutura educativa de base, fundada 
na presença ativa e amiga.

Ao tomar contato com a realidade que 
o despertou para iniciar a obra educa-
tiva salesiana, onde crianças e jovens 
viviam em condições de pobreza ex-
trema, exploração, trabalho infantil e, 
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até mesmo, privação de liberdade, Dom 
Bosco compreende que sua missão, en-
quanto sacerdote, não está relaciona-
da tão somente ao bem espiritual dos 
jovens, mas à integralidade de suas ne-
cessidades humanas.

Inspirado em obras, então chamadas 
de Oratórios, Dom Bosco propõe aos 
meninos, no pátio do próprio seminário, 
tardes recreativas que culminavam em 
uma breve e significativa catequese e um 
atrativo lanche preparado para todos. O 
aspecto do ambiente é um valor eviden-
te: ali, os seus meninos seriam bem tra-
tados, pois as relações humanas estabe-
lecidas eram de confiança e respeito.

Aos poucos, o trabalho do oratório foi 
ganhando dimensões maiores, migrou 
na busca por espaços mais adequados, 
foi ampliado, atendendo também como 
moradia para os meninos abandonados 
(o chamado internato), uma escola pri-
mária e ginasial e as chamadas oficinas 
(compreendidas como Educação para 
o trabalho). O público se tornava bas-
tante diverso, mas havia uma unidade 
educativo-carismática que dava o ver-
dadeiro tom da proposta de Dom Bosco.

O oratório, célula original do carisma 
salesiano, estabeleceu-se em Valdocco, 
bairro de Turim e se tornou berço do 
Sistema Preventivo Salesiano. O orató-
rio pretendia ser um ambiente que con-
templasse a pessoa integral, ajudando-
-a no caminho de preparação para a 
vida, por isso, é descrito na tradição sa-
lesiana como a casa que acolhe, escola 

que educa, igreja que evangeliza e pátio 
para fazer amigos.

Partindo, então, do valor fundamental 
da educação salesiana, expresso em seu 
próprio ambiente de origem que é uma 
casa para os jovens, trataremos aqui 
a respeito do valor do ambiente para 
o Sistema Preventivo de Dom Bosco. O 
Oratório Salesiano foi pensado como 
lugar onde os educandos se sentissem 
bem, em liberdade e onde se cultivassem 
valores essenciais para a vida huma-
na repleta de sentido. Todo o ambiente 
educativo, desde a origem, foi intencio-
nalmente pensado para ser a casa onde 
os meninos e as meninas encontrassem 
familiaridade, acolhida e um espaço para 
o seu desenvolvimento integral. 

O ambiente educativo no carisma 
salesiano situa-se como media-
ção entre os valores inspirados no 
Evangelho e no contexto socio-
cultural. É um espaço em que os 
jovens projetam a vida, expe-
rimentam a confiança e fazem 
experiência de grupo. Um lugar 
em que a educação personaliza-
da precisa caminhar no mesmo 
passo com a do ambiente, e onde 
a alegria, fruto de uma avaliação 
positiva da existência, constitui a 
atmosfera de fundo da familiari-
dade entre jovens e adultos. No 
estilo salesiano, a educação é, so-
bretudo, obra de uma pedagogia 
de ambiente, via privilegiada para 
formação para a responsabilida-
de social (LOME, 2006, n. 142).
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O entendimento de que o ambiente ex-
terno e educativo influencia diretamen-
te na formação dos jovens, faz com que 
Dom Bosco delineie com atenção qual 
deveria ser o ambiente educativo sale-
siano. Vale mencionar que uma das ne-
cessidades percebidas por Dom Bosco 
era a de uma presença educativa femini-
na diretamente ligada aos seus meninos.

Diante disto, em 1846, Dom Bosco convi-
da sua própria mãe para tomar parte na 
sua obra educativa. Margarida Occhie-
na Bosco, então com 58 anos, deixa sua 
casa no campo e suas tarefas de família 
para ser a mãe dos meninos abandona-
dos do Oratório. Sua presença materna, 
de cuidado e afeto partia da cozinha, 
ambiente que passou a ser bastante 
frequentado pelos meninos em busca de 
um conselho ou mesmo um momento de 
interação, diálogo e escuta, tão natu-
rais a uma casa, e de grande valor para 
a pedagogia salesiana. Mamãe Margari-
da, como é conhecida na tradição sale-
siana, foi uma presença educativa fun-
damental para a formação do ambiente 
educativo salesiano das origens.

O ambiente é, portanto, parte identitá-
ria do carisma salesiano e tem relação 
direta com nosso jeito de fazer educa-
ção. Quase dois séculos de tradição da 
pedagogia salesiana, hoje difundida nos 

cinco continentes do mundo, demons-
tram a concretização e aplicabilidade 
de todas estas características em con-
textos e culturas diversos. A “casa de 
Dom Bosco” se tornou o mundo inteiro 
e cada jovem que vivencie no ambiente 
destas comunidades educativas os pro-
cessos formativos.

Se pensarmos nossa ação pastoral na 
Educação Infantil, podemos percebê-
-la como uma pastoral do ambiente, na 
qual o espaço e as relações que nele se 
estabelecem, especialmente, testemu-
nhem valores humanos e cristãos. Para 
as crianças pequenas, mais do que as 
palavras das reflexões, o que elas ex-
perimentam ajuda a formar a base de 
suas crenças e seus valores. A pastoral, 
junto com a equipe pedagógica, pode 
contribuir com o ambiente da Educação 
Infantil, trazendo para o cotidiano das 
crianças elementos da educação religio-
sa que vai ganhando sentido, familiari-
dade e afeição. 

O ambiente educativo pode comuni-
car a pastoral, não somente por meio 
de imagens e símbolos, que são fun-
damentais, mas por meio da presença 
efetiva e afetiva de pessoas e dos gru-
pos que tragam às crianças subsídios 
para a experiência religiosa de maneira 
positiva e significativa. 
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