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apresentação

Diante da necessidade de ampliar os olhares dos educadores na 
dimensão pastoral, nasceu a presente obra, inspirada em uma expe-
riência de formação de educadores realizada pela Universidade Católica 
de Brasília em parceria com a Rede Salesiana Brasil. A intenção primei-
ra é disseminar e ampliar o alcance de tão relevante temática, para que 
os aportes teóricos possibilitem aos educadores uma atuação efetiva na 
construção e reconstrução da ação pastoral.

Não há nada mais precioso do que educar pessoas. Na sociedade, 
todos são educadores. No entanto, os professores receberam a missão e 
gastam sua vida para abrir horizontes e apontar caminhos. Todos nós 
podemos contar com professores e professoras em nossa caminhada. 
infeliz de quem nunca se encontrou com esta pessoa que, metódica, 
orgânica e sistematicamente ensina às novas gerações o caminho da 
vida, apontando razões para viver e para sonhar.

Há milhões de educadores, formais e informais, atuando em insti-
tuições do estado ou, então, da sociedade civil. Estas reflexões apresen-
tam um pouco da prática de Jesus e de seu evangelho. Muitos são os 
que educam olhando e inspirando-se no Mestre Jesus. 

Um professor contou a um colega que estava completamente de-
siludido porque um jovem educando o enfrentara, quando chamado 
a atenção, e lhe dissera: “Professor, pelo salário que você ganha, não 
vale a pena se estressar!”. O amigo professor perguntou ao professor 
desiludido o que ele respondera ao aluno. Ele simplesmente disse que, 
diante desta provocação, sentiu-se completamente desarmado. O ami-
go professor disse, então, ao colega como teria respondido ao aluno: 
“Olhe, meu jovem, eu sei que meu salário é indecente. No entanto, eu 
sou seu educador por uma opção pessoal. Luto pela melhoria de condi-
ções de vida na minha entidade de classe. Aqui, sou seu educador. Bem 
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remunerado ou mal remunerado não importa. O que importa é que 
você faz parte de minha opção de vida. quero participar de sua vida 
como educador para acompanhar seu crescimento pessoal em todas 
as dimensões de sua vida. As exigências que faço a você brotam da 
convicção que tenho de que posso e devo apresentar-lhe horizontes 
e projetos de vida que o ajudem a educar-se para ajudar o mundo 
a ser melhor”. Este é um educador com uma espiritualidade e uma 
mística de vida.

Dedico este escrito a todos os educadores que, enfrentando os 
desafios de sua profissão, continuam acreditando que “os que ensi-
nam os outros, um dia, como estrelas no céu brilharão” (Dn 12,3).

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2015
Festa	de	São	João	Bosco	(1815-1888)

Pe. Marcos Sandrini
sandrini@dombosco.net
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