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INTRODUÇÃO

Na celebração
dos 60 anos da Revista DMA

desejamos partilhar
uma reflexão sobre a comunicação

na história do Instituto
das Filhas deMaria Auxiliadora...
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Nacelebraçãodos60 anosdaRevistaDMAdesejamospartilhar
uma reflexão sobre a comunicaçãona história do Instituto das
Filhas deMaria Auxiliadora. Redigida pela primeira vez no ano
1952-53emMilão, aRevista surgiucoma finalidadedesustentar
a praxe educativa e a ação catequística das FMA empenhadas
nos oratórios da inspetoria lombarda“Sagrada Família”.

Difundida sucessivamenteemtodoo Instituto,propôs-secomo
canal de comunicação ede contato entre as comunidades, até
se tornar, no final do séculopassado,Revistadas FilhasdeMaria
Auxiliadora, instrumento de animação e formação para cada
FMA.

A partir de 1991 a Revista assume as indicações do Capítulo
geral XIX que lhe confia a redação para o novo Âmbito para a
Comunicação social, constituídopordecisãodamesmaassem-
bleia capitular. Desde então, oDMA (comoé comumente cha-
mado) concedeatençãoespecial àsnecessidadesde formação
ecomunicaçãodas FMA,eassumea tarefade fazer-seportavoz
das orientações do Conselho geral contribuindo no processo
de autoformação. Em particular, empenha-se para mediar e
aprofundar, ano após ano, as temáticas dos Capítulos gerais,
sempre atenta à realidade da Igreja e domundo.

O Instituto das FMA, na linha do estilo típico dos Fundadores,
éeminentementeeducativoecomunicativo. Emtalperspectiva,
estedomqueoferecemosvisa aexaminar e revisitar noprimei-
ro capítulo deste trabalhoa dimensão comunicativa de Maria
DomingasMazzarello edaprimeira comunidadedeMornese.

No segundo capítulo é oferecida uma síntese das orientações
sobre a comunicação definidas no decurso dos Capítulos
gerais: o evento do Concílio Ecumênico Vaticano II, que abre
a umCapítulo Geral Especial (1969), assinala o ponto de cone-
xão para novas modalidades de atenção à comunicação, em
particular para o empenho na aplicação das orientações do
Decreto Conciliar Inter Mirifica.

A realidadedacomunicação teveumaevoluçãoprogressiva ao
longodosanos, comoéevidenciadonos recentesdocumentos
das FMA,desdeoProjetoFormativo,àsLinhasorientadoraspara
a missão educativa, aCooperação ao desenvolvimento. É este
o assunto do terceiro capítulo, com algumas referências à Co-

6

A realidade
da comunicação
teve uma evolução
progressiva ao longo

dos anos,
como é evidenciado

nos recentes
documentos das

FMA...
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“
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municação social identificáveis nas Circulares das Superioras
gerais. No presente trabalho são tomadas em consideração as
Circulares que vão de 1990 a 2008.

Oempenhodeanimaçãoeaprofundamentodas instâncias da
comunicação é confiado de modo específico ao Âmbito para
aComunicação social: oquarto e último capítulooferece uma
panorâmica global do contexto quemotiva as origens do Âm-
bito, suas etapas significativas, o papel da Conselheira para a
Comunicação social e algumas escolhas operacionais funda-
mentais implementadas e em ato.1

Na redação fomos movidas pelo desejo de compartilhar uma
dimensão importante do Instituto não totalmente conhecida;
pela gratidão pelo dom de um carisma com forte capacidade
educomunicativa; pelo sonhodequeanossa Família continue
comaudáciaocaminhoexigidopelos“sinais dos tempos”para
vivermoscomamorecompetêncianaculturadacomunicação.

O texto quer ser também um agradecimento às numerosas
Irmãsquenestes 60 anos acompanharamonascimento, o cres-
cimento e a qualificação da Revista DMA.

1 Em algumas partes,
o texto retoma os temas
contidos na Tese
de Licenciatura
de Andrea Viviana SOSA,
FMA, A comunicação
social no Instituto
das Filhas
de Maria Auxiliadora
de 1990 a 2000, UPS, 2008.

7

O texto quer ser
também

um agradecimento
às numerosas Irmãs
que nestes 60 anos
acompanharam
o nascimento,
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CAPÍTULO PRIMEIRO

A DIMENSÃO
COMUNICATIVA

NAS ORIGENS
DO INSTITUTO

1.1
Mornese casa da comunicação

1.2
Os princípios de uma relação educativa:

o uso de linguagens e instrumentos
para a educação

1.3
Estilo comunicativo

nas cartas daMadre
às primeiras missionárias

1.4
O empenho comunicativo-editorial

das origens
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A DIMENSÃO COMUNICATIVA
NAS ORIGENS DO INSTITUTO

Aprimeira conferênciadeMadreMazzarello à comunidadede
Mornesepermite compreender comoeraoestilodas relações
entre as primeiras FMA e retrata um testemunho do que era a
sua comunicação habitual.

Lemos na Cronistória:

«Introduziu-se com sua habitual humildade, dizendo que não
somente ela, pobre vigária, devia mandar adiante a casa segundo a
RegraeosdesejosdeDomBosco,masquecadaumadas Irmãsdevia
epodia ajudá-la e conselhá-la; e quepor isso cadaumadevia epodia
manifestar os seus pontos de vista e as suas opiniões, a fim de que
tudopudesseprocederomelhorpossível em todo sentido.Comum
talprincípiode fraterna liberdadee filial aberturadecoração, énatural
quecadauma lhemanifeste aquiloque senteemsiouadvirta em tor-
no de si; e é destemodo que IrmãMaria pode perceber o que acon-
tecedentroe forada casa, servindo-sedissoparaobemdecadauma
e de todas».2

No estilo de animação de Madre Mazzarello o envolvimento
responsável de cada pessoa é importante. Sua comunicação
suscita reciprocidade. Com as Irmãs que estão distantes de
Mornese,manteráumacomunicaçãoepistolar frequentee rica
de conteúdos e nos seus escritos exprimirá um grande senso
de realismo e de humorismo.

1.1 Mornese casa da comunicação

Oestiloeducativo-comunicativodeMariaDomingasMazzarel-
lo, comoodasFilhasdeMaria Imaculada–enraizadonoprimei-
ro grupo das FMA – é feito de acolhida e atenção às meninas
mais necessitadas.O seumodode relacionar-se émanifestado
com o afeto, o confronto, as chamadas de atenção, com um
tratamento cordial. No ambiente que a circunda é criadora de
reciprocidade que suscita abertura, confiança, familiaridade,
respeitopelo ritmodaspessoas,pelosseus temposdeaceitação
dos valores propostos. Maria Domingas Mazzarello sabe criar
um clima positivo de relações educativas que permite às Irmãs
e às meninas crescer na dimensão comunicativa do relaciona-
mento comDeus e comos outros. Há testemunhas3 que falam
do estilo das relações interpessoais dos primeiros tempos:

2 Giselda CAPETTI (Ed.),
Cronistória II. O Instituto
em Mornese. A primeira

expansão 1872-79,
Roma, FMA, 1977, 11.

3 As Irmãs di S. Anna
que chegam a Mornese

em 1872 a convite
de Dom Bosco,
para orientarem

as religiosas no novo
gênero de vida,

tiveram da primeira
comunidade

uma impressão
de espontaneidade

talvez excessiva.

10

No estilo
de animação

de Madre Mazzarello
o envolvimento

responsável de cada
pessoa é importante.
Sua comunicação

suscita reciprocidade.

“

“

2013 DMA SPECIAL-portogheseOK_Layout 1  06/09/13  12:54  Pagina 10



«Desdeasorigensé fácil colherentreasprimeiras FMAumaparticular
modalidade comunicativa.Oclimade serena familiaridade e sincera
confiança que se percebe emMornese é notado pelas pessoas que,
por váriosmotivos, entramemcontato comas religiosasprovocando
também, em alguns casos, alguma perplexidade».4

A simplicidade, a familiaridadeea serenidadenas relações, ca-
racterísticas da primeira comunidade, são vividas, pelas edu-
cadoras, nos seusespecíficospapéis. É umambienteeducativo
onde a comunicação tem um lugar preponderante. Constata-
se apresençadeumgrupodepessoasquequeremcrescer em
humanidade.MadreMazzarello fala às Irmãsdiretamente: isso
era percebido também nas conferências, espaço de comuni-
cação para a vida de família:

« […]o seumododeexporera simples, semartifícios,masoquedizia
era dito commuito fervor, commuito zelo, sem nenhum desejo de
resultados e com a finalidade de procurar o bem das almas».5

Havia interiorizado uma modalidade relacional envolvente e
capaz de criar comunicação profunda e autêntica. O que ca-
racteriza desde o início a obra de Dom Bosco em Valdocco é
encontrar os caminhos comunicativos mais eficazes, é opinar
em ambiente público. O ambiente deMornese era diferente,
mais restrito nas relações, também por causa da localização
geografica. Madre Mazzarello, todavia, cultiva nela mesma e
nas primeiras FMA uma boa habilidade para estabelecer rela-
ções com as pessoas.

Um exemplo eloquente é o epistolário da Madre, onde é no-
tável sua insistência sobre a comunicação, como transparece
nestepedidoconfidencial: «Cadaumadevocêsmeescrevade
vezemquando.Quandoadiretorameescrever, unaà suacarta,
o seu bilhete».6

Umacomunicação intensa e atenta aospequenosdetalhes ca-
racteriza a Madre e as primeiras FMA, capazes de tecer redes
nas relações cotidianas comquemestápróximoecomaqueles
que estão no exterior. O estilo de comunicação presente nas
origens é o prelúdio de ummodelo circular, não piramidal.

Às vezes parece que em Mornese existe uma comunicação
ideal: ao invésnãoestá longederiscoseMadreMazzarello sabe
disso. Adverte as assistentes para que não se deixem envolver
por quem fala muito pensando ser esta a verdadeira comuni-

4 Piera RUFFINATTO,
A relação educativa.
Orientações
e experiências
no Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora,
Roma, LAS, 2003, 80.

5 Ferdinando MACCONO,
Santa Maria Domingas
Mazzarello.
Cofundadora e primeira
Superiora Geral
das Filhas de Maria
Auxiliadora, Vol. I,
Torino, FMA, 1960, 397.

6 L 22, 20. À diretora
da casa di Montevidéu-
Villa Colón Ir. Angela
Vallese, em Maria E.
POSADA - Anna COSTA -
Piera CAVAGLIÀ,
A sabedoria da vida.
Cartas de Maria
Domingas Mazzarello,
Roma, Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora,
2004, 136-141,141.

11
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cação. A comunidade não está isenta das fortes tensões que
ameaçam o espírito de família, a aceitação do diferente e a
simplicidadenas relações. Esta primeira comunidade gera até
mesmo, na opinião pública da pequena aldeia de Mornese,
agudos desencontros, com palavras ofensivas por parte dos
mornesinos. Amesmadificuldadepara educar e interagir com
asmeninasmais difíceis coloca em risco a comunicação pro-
funda que se deseja.

MadreMazzarello e as primeiras FMApossuemumsensoprá-
tico istintivo: são incansáveis na busca dede estratégias de co-
municação.Citemoso fragmentodeun trechoque relata como
se comportavam diante da dificuldade de comunicar o bem:

«Certa vez, por exemplo, com o dinheiro da Pia União compramos
cem cópias do pequeno opúsculoUma jovem que quer ser toda de
Jesus e percebendo ser uma ocasião propícia, nós os deixamos cair
cá e lá para não excluir ninguém. Quem recolhia o livreto natural-
mente o lia e, frequentemente, tirava seus frutos».7

1.2. Os princípios de uma relação educativa:
o uso de linguagens e instrumentos para a educação

ComoacomunidadedeValdocco, tambémadeMornese,mes-
mo com modalidades diferentes, habilitou-se no uso de lin-
guagens e de instrumentos comunicativos para educar as
jovensdoseu tempo.Apreparaçãoda festadecarnaval, a aqui-
sição de um pequeno órgão para atrair as meninas, são sem
dúvida recursos comunicativos nascidos de um profundo
desejo de entrar nas novas linguagens.

EmMorneseestãopresentesdiversos instrumentos, principal-
mentehábitos,que favorecemoambientecomunicativo: a“boa
noite”, o colóquiomensal, os encontrospessoais, as conferên-
cias, os recreios, os encontros fraternos na vinha, os passeios.
As estratégias comunicativas de Madre Mazzarello são criati-
vamentediferentes; assimrelataumaalunaquecostumavapar-
ticipar dos passeios a São Silvestre:

«Chegando lá, sentavam-seno largodiantedacapela, enquantoMaria
contava um bonito fato que lhe acontecera e, divertindo-as, fazia-as
pensar. Brincavamemseguidade“pegador”[…]cantavamumlouvor
ou aprendiam umnovo. […] Como voavam aquelas horas! As Filhas
brincavam junto,Mariapropunhasemprealgodenovocomomesmo
ardor que lhe era próprio no trabalho e na oração».8

7 Giselda CAPETTI (Ed.),
Cronistória I. A

preparação e a fundação
1828-1872, Roma, FMA,

1977, 185.

8 Giselda CAPETTI (Ed.),
Cronistória I., 132.

12
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Irmãs, jovensemformaçãoemeninaspassamodia juntas, cada
uma com tarefas diferentes. Cada dia é encerrado com a“boa
noite”, característica da tradição salesiana, que possibilita es-
cutar os avisos, lembrar pessoas em dificuldade, fazer reco-
mendações, tudo num estilo muito familiar.
Omesmo espírito está presente nos recreios.

1.3. Estilo comunicativo nas cartas da Madre
às primeiras missionárias

Nas cartas que escreve, MadreMazzarello revela uma grande
carga de humanidade e de essencialidade e coloca no centro
apessoa comsuasdificuldades, suas alegrias.Cadavezqueen-
via um escritomantém seu estilo incisivo e penetrante. Falta à
Madre o tempo para se comunicar com as primeiras FMAque
estão distantes e ela mesma afirma:

«Comecei a escrever esta carta antes da festa do Santo Natal, faltan-
do-me o tempo para prossegui-la, termino-a agora, que as festas já
se passaram ».9

Se lhe falta o tempo, não lhe falta certamente o desejo de en-
contrar demodo familiar as Irmãs que estão longe, mergulha-
dasnosnovosempreendimentosdeevangelização. Estabelece
relação comcadauma, fazperguntasque tocamaprofundida-
dedo ser. É unaestratégiade formação: apalavraoral, a palavra
escrita.Utiliza «expressões espontâneas, vocativas, apelativos,
isto é: assinaturas autênticas, atitudes que lhe são característi-
cas, comoo interessepela vidaepela situaçãoconcretadecada
pessoa, o encorajamento […] na força do afeto e da oração».10

A sua linguagemésimples.Gerenciaumacomunicaçãocircular
e não falta o feed-back por parte dos interlocutores. Sua co-
municaçãonãoéuma tansmissãopreocupadacommensagens,
argumentos eficientes e precisos.
Nela emerge principalmente sua capacidade de suscitar inte-
ração e de estabelecer um diálogo entre ela e as pessoas às
quais dirige a carta. É uma comunicação famililar, toca o coti-
dianodaspessoas, aconselha a correção fraterna, exorta, chega
a falar dos problemas ou dos conflitos presentes nas comuni-
dades e por tudo isso pode-se dizer que é ummodo de se re-
lacionar que supera a superficialidade. Suas cartas apontam
muitas vezespara as relações, chamaaatençãocomfrequência
sobre a confiança na confissão e no colóquio pessoal, como

9 Carta 4, 8.
Ao diretor geral
Dom Giovanni Cagliero.

10 Mónica MENEGUSI -
Piera RUFFINATTO, Contigo,
Main,
nos caminhos da vida.
Subsídio Projeto
Mornese, Roma,
Instituto das FMA,
2007, 125.

13
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escreveà Ir. AngelaVallese,missionárianoUruguai comoutras
Irmãs:

Recomendo a todas grande confiança com o confessor e com a Di-
retora. Se esta confiança existir, as coisas irão bem».11

A comunicação que põe em contato direto com as pessoas e
com as experiências é a que funciona. As cartas nos permitem
descobrir detalhesque às vezesnospodemescapar na lingua-
gem falada. «Sem as cartas nos pareceria quase impossível co-
nhecer certos traços de sua personalidade e de sua típica arte
comunicativa expressa com sobriedade de formas e de esti-
lo».12

Considera importante manter-se em relação, como está evi-
dente na carta 59 de 1881, na qual interpela Ir. Jacinta Olivieri,
diretora da casa de La Boca (Argentina), e lhe pede para enviar
notícias, expondo-lhe o desejo de envolvê-la em uma comu-
nicação familiar:

«Minha boa Ir. Jacinta, você está morta ou viva? Nunca me esceveu
uma linha, todas as outras dão sinal ou por meio de escritos ou por
meio de outras pessoas que se lembram ainda que estou viva e que
se lembram da minha pobre e insignificante pessoa, mas você,
nada!».13

No mesmo tom de familiaridade escreve a Dom Bosco e aos
superiores salesianos comunicando notícias de Mornese ou
deNizzaMonferrato; assimcomoquando fala aospais dasme-
ninas a respeito do seu empenho escolar, de sua saúde, sua
conduta. É interessanteumacarta enviada aDomLemoyne, na
qual a confiança e a estima são demonstradas de modo claro,
no reconhecimentodos sentimentosqueoSuperior salesiano
experimenta por causa do fechamento da casa deMornese:

«Aqui estamosnós, fazendoumaSemanaSantapobre, sem funções,
semnada.As Irmãs, dequandoemquando, exclamam:Ah!Mornese!
Ah! Mornese! Deus aceita o coração, não é verdade? Então, é pen-
sando nisso que nos consolamos. [...] Meu bompai, tenha coragem,
esteja alegre; eume lembro sempre do senhor!!».14

Muitas vezes os seus escritos são endereçados a uma comuni-
dade, amais deuma Irmãe sempre, com fina sensibilidade, in-
teressa-se por cada uma em particular. Escreve de modo sim-
ples sem se preocupar com as palavras utilizadas, mas conse-

11 L 27, 6. À diretora
Ir. Angela Vallese e

Irmãs das casas
de Montevidéu-Villa
Colón e Las Piedras.

12 Piera CAVAGLIÀ, A
redescoberta de um

rosto: uma educadora e
mestra de vida, em A
sabedoria da vida. 47.

13 L 59, 1. À diretora
da casa de Buenos

Aires-Boca,
Ir. Jacinta Olivieri.

14 L 21, 7. Ao diretor da
casa de Mornese

Dom Giovanni Battista
Lemoyne.

14
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gue comunicar-se de modo que todas se sintam envolvidas.
Consegue expressar os sentimentos mais profundos, aumen-
tadospeladistâncianosprimeiros temposda fundaçãodo Ins-
tituto.Oseumododeserqualitativamente comunicativopode
ser compreendido tambémrelendoosescritosquevoltamdas
destinatárias, comoacartade Ir.VirgíniaMagone, em fevereiro
de 1879.15

A relaçãoepistolar prolonga-senoempenhoeducativo comas
meninas. Nesta carta agradece e anima, faz-se próxima de sua
interlocutora:

«Oh! comoa sua cartinhamealegrou! [...]. Tenha coragem, cuidede
sua saúde, sare depressa para que possa voltar logo ao nosso meio.
Quero lhe fazermaisuma recomendação: seja semprealegre; se você
for alegre, ficará curadamais depressa, portanto, coragem!».16

15 «Oh! Madre, eu não
sabia que a queria tão
bem! Somente agora
que não estou mais no
tempo de demonstrá-lo,
é que eu o experimento
[…]. Algumas vezes
vêm-me à mente
os aborrecimentos e
desgostos que lhe causei
e que foram muitos.
Oh! sim, eu lhe agradeço
de todo coração pelo
bem que me fez,
e lhe peço para perdoar
a minha ingratidão».
Carta de Ir. Magone,
2 de fevereiro de 1879,
em Ana Maria FERNÁNDEZ,
As cartas de Maria
Domingas Mazzarello.
Testemunhas e mediação
de uma missão
carismática,
Roma, LAS, 2006, 242.

16 L 13, 1.4
À jovem Maria Bosco.

15
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Do ponto de vista comunicativo, é importante assinalar que
Madre Mazzarello è mulher de comunhão porque sabe viver
o sentido profundo da realidade “comunicação”, é capaz de
criar interação, de se comunicar e de abrir espaço acolhedor
para queooutropossa expressar-se. Suas cartas sãoplenas de
atenção intuitiva que seguramente favorece a troca e a corres-
pondência por parte dos interlocutores.
Amentalidade de reciprocidade, hoje diremos“de Rede”, já é
notável nos primeiros anos do Instituto.

1.4. O empenho comunicativo-editorial das origens

No iníciodahistória do Instituto, entre as primeiras realizações
decaráter comunicativo-editorial, encontram-seaspublicações

16

Entre as maravilhas
que se descobriram

a respeito
de Madre Mazzarello,

está que Ela foi
a primeira iniciadora

das diversas
Companhias de Filhas
de Maria que vieram

logo depois
do Dogma

da Imaculada...

“
“
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cuidadas diretamente por Ir. Emilia Mosca: três textos teatrais
que correspondem ao período 1895-1897. Há em seguida uma
publicação relativa aos programas do colégio deMornese e de
Nizza.AoBoletimSalesianosãoconfiadasasbiografiasdealgu-
mas FMA e as relações das novas fundações do Instituto, seja
na Itália ou emoutras nações. Conhecemos uma carta deDom
Francesia17ondeéclarooconvitedirigidoàs Irmãspara tornarem
conhecidoobemque se faz nas casas das FMA.A carta é ende-
reçada à Ir. Felicina Fauda com a data de 4 de outubro de 1906.

«Minha boa Ir. Felicina,
Gostariaquea senhoraprecisasse vir umavez aTurimouquealguém
precisasse ir aNizza, para lhedizer que é tempodeescrever duas ou
trêspáginas sobre aquela angélicameninaqueoSenhor lhesenviou,
em Nizza e em seguida quis retomá-la por medo de perdê-la. [...].
Estas notícias são como as flores que devem ser colhidas enquanto
são viçosas e frescas. Depois, para que valem?
Há uma outra coisa sobre a qual gostaria que pensasse seriamente.
E é esta. Entre asmaravilhas que se descobriram a respeito deMadre
Mazzarello, está que Ela foi a primeira iniciadoradasdiversasCompa-
nhiasdeFilhasdeMariaquevieram logodepoisdoDogmada Imacu-
ladaequeas suasRegrasouConstituições foramconsideradas tãosá-
biasqueD.Frassinettiprimeiroasadotouedepois foi aRomaeobteve
a aprovaçãoPontifícia. [...]. As senhoras, que têmo segredodosdiálo-
gos e das surpresas, devem colocar-se de boa vontade para tratarem
doargumentoapresentando-obem,a fimderestituíremapropriedade
não apenas literáriamas religiosa aMadreMazzarello. [...]. Esta tarde,
dediqueia totalmente a Nizza! Rezempormim e creiam-me.

Seu aff.mo Sac. G.B. Francesia».

Estes estímulos vêmdo exterior. O Instituto, internamente, ao
menosnosprimeiros anos, talveznão tenha sido sensibilizado
para saber ir além. Serão os anos 20 os mais propícios para as
publicações periódicas. Por ocasiãodo cinquenterário de fun-
dação do Instituto (1922) chega à Casa-mãe de Nizza Monfer-
rato a sugestão de iniciar um «folheto» para intensificar a co-
municaçãoentreuma Inspetoria eoutra: nasce assimoprimei-
roNoticiário.18 Até 1923publica-seOecodosNoviciados,19 que
sepropunhaa criar uma rededecomunicaçãoentre asnoviças
domundo todo.

Somente mais tarde, com o periódico Unione e a Revista Pri-
mavera, chegar-se-á a um publicomais vasto.

17 Cf Piera CAVAGLIÀ,
As primeiras publicações
feitas pelo Instituto,
em «Da Mihi Animas»
XLII/6-7 (1995) 4-43, 36.

18 «O Noticiário foi
aclamado em todas as
casas com expressões
sinceras de alegria e de
reconhecimento, come
se pode colher da onda
de retornos que o
mesmo Noticiário
recolheu e difundiu
nos seus sucessivos
números. Naquele
ano (1922) o periódico
trouxe quase que
exclusivamente a crônica
dos festejos jubilares
realizados nas várias
inspetorias e casas».
Piera CAVAGLIÀ, A
comunicação educativa
na tradição do Instituto
das FMA, em «DMA»
XLII/6-7 [1995] 4-43, 41.

19 «Uma página redigida
pelas noviças de Nizza
Monferrato e
endereçada a todas as
outras noviças
do Instituto […] para
compartilhar iniciativas,
festas, métodos
de apostolado».
Piera CAVAGLIÀ,
A comunicação
educativa ..., 41.

17
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CAPÍTULO SEGUNDO

ORIENTAÇÃO
SOBRE A

COMUNICAÇÃO
NO DECURSO

DOS CAPÍTULOS
GERAIS

2.1
O empenho

do Instituto das FMA
até o Capítulo Especial de 1969

2.2
Do Capítulo Especial de 1969

ao Capítulo geral de 2008
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Depois dosprimeiros tempos
deMornese e deNizza, deve-
moschegar aos sucessivosCa-
pítulos gerais (CG) para espe-
cificar algumas orientações
explícitadas diante dos novos
meios de comunicação que
estavam se difundindo.

O primeiro a levar em atenta
consideração a temática é o
CG VIII, que se realizou em
Nizza Monferrato no mês de
setembro de 1922. As instru-
ções, as exortações, as respos-
tas de Dom Filippo Rinaldi na
linguagemdeentãoa respeito
do tema da comunicação, são
várias. Fala-se nestes termos
da “boa noite”, que na tradi-
ção salesiana é um elemento
chave do espírito de família,
oportunidade para criar um
ambiente comunicativo.

«A boa noite é sobretudo dever,
dever amadopelaDiretora.Aboa
noite há de ser a saudação, a pa-
lavrado seucoraçãodemãe, que
abre à confiança, dissipa os pos-
síveismal-humores, encorajama-
ternamente, faz sentir a vida de
família, convida ao repouso com
um bom pensamento para o dia
seguinte. Assim encerra alegre-
mente a jornada».20

OReitor-Mor incentiva as Ca-
pitulares a aumentaremas ati-
vidades que possam atrair as
jovensdooratório21 comooci-

nema ou a patinação. Chama
a atenção sobre as projeções
de filmes :

«Cautela, porém, na escolha dos
filmes; é caso raro encontrá-los
morais. Prestam-se melhor as
projeções fixas que, com boas e
geniais explicações, podem tor-
nar-se ainda mais úteis e atraen-
tes».22

Para as estudantes das classes
superiores aconselhaaRevista
dos jovens, da União dos Ex-
alunos, de tipo formativo. Às
Inspetoras e Diretoras dá co-
mo tarefa importante favore-
cer a confiançadas Irmãs e in-
siste sobreo cultivodegestos
muito simples, como respon-
der às cartas, para consolidar
a comunicaçãobaseadanuma
relação personalizada. Insiste
sobre uma comunicação que
coloque a pessoa e suas ex-
pectativas no centro e se faz
essencial contribuindo para a
criaçãodeumclimapositivoe
familiar nas relações.

NoCG IX,celebradoemNizza
em 1928, é ainda Dom Filippo
Rinaldi que deixa entrever
uma certa dúvida a respeito
douso, porpartedas FMA,do
rádio e do cinema, conside-
rando-os perigosos para a
educação cristã.

É evidentequeparaosSalesia-

20 FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA, Capítulo
Geral VIII. Respostas-

Instruções-Exortações do
Ven.mo Sr. Dom Filippo

Rinaldi Reitor-Mor da
Sociedade Salesiana e
Delegado Apostólico

para o Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora,

Nizza Monferrato, FMA,
[1922] 64.

21 «No Oratório, todo
domingo, uma novidade
que atraia as meninas!

É um desejo das
Capitulares. Muito bem!
A frequência e o número
das oratorianas estão em
proporção às atividades
que oferece. Portanto,

atividades para todos os
gostos: ginástica, canto,
teatro, jogos, oração. A
caridade é industriosa,
dizia S. Paulo; jamais,

talvez, como nestes dias,
foi necessário industriar-

se para fazer o bem».
FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA, Capítulo
Geral VIII, Nizza

Monferrato, FMA, [1922]
40.

22 FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA, CG VIII, 41

20
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nos não era algo desconheci-
do, embora o uso parece ser
muito discreto, e isto revela
uma sensibilidadepara entrar
por primeiro no mundo dos
meios de comunicação de
massa. No mesmo Capítulo
das FMAsustenta-sequeDom
Bosco não queria boletins
além do Boletim Salesiano,
motivo pelo qual é permitida
apenasadistribuiçãode folhe-
tos vivazes, atraentespara sus-
citar a atenção dos leitores.

O CG X, realizado em Turim
em julho de 1934, é acompa-
nhado por Dom Pietro Rical-
done, quarto Sucessor de
Dom Bosco. Na linha de seu
predecessor, sugere, a respei-
to do temado rádio, termuita
cautela, mesmo diante das
pensionistas que querem ou-
vir os programas à noite, no
quarto.

Neste Capítulo vislumbra-se
uma certa flexibilidade com
relaçãoao instrumentodeco-
municaçãoporquesãocitadas
as ocasiões extraordinárias
(beatificaçõesecanonizações,
discursos do Papa e outros
acontecimentos que dizem
respeito à Igreja) para aescuta
dasquais a Inspetoradevedar
a permissão.

DomPietroRicaldonepreside
tambémoCG XI, que se reali-
zaemTurimde16a24de julho

de 1947: a reguladora éMadre
Angela Vespa, e aMadre geral
éMadre Linda Lucotti.

Entreos váriosdebates, háum
muito interessante que diz
respeitoaosdivertimentos. Fa-
la-se do teatro e propõe-se
que na Casa Geral e nos cen-
tros inspetoriais, crie-se um
Órgão Central de comunica-
ções teatrais que poderá
apoiar-se no Departamento
deCatequese. Recomenda-se
às Capitulares a assinatura da
Revista dramática salesiana:
Voci bianche.23

O tema do cinema é tratado
distinguindo os filmes de do-
cumentação missionária, his-
tórica, cultural, teatral. O Rei-
tor-Mor diz:

«O campodo cinema è extrema-
mentedelicadoeperigoso.Mes-
moos filmes comargumento re-
ligioso, exigem uma acurada e
prudente revisão; e é semprene-
cessário vê-los antesdeosproje-
tar, porque podemcausar funes-
tas surpresas. […] Os cortes dos
filmes não são aconselháveis,
pois, provocam uma nociva cu-
riosidade de saber aquilo que se
queria esconder».24

Durante o Capítulo, nasce a
proposta de organizar comas
alunaseasoratorianasgrupos
para a boa imprensa25 esco-
lhendo os momentos mais
oportunos. Os teatros e as
reuniões dos pais serão uma

23 Cf. FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA Atos do
Capítulo Geral XI
do Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora.
Casa Geral de 16 a 24
de julho de 1947, Turim,
FMA, [1947] 81.

24 Cf. FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA,
Atos do CG XI, 83-84.

25 «A este respeito,
é preciso falar às alunas
da eficácia da boa
imprensa, e convidá-las
a contribuir para a sua
difusão, também com
sacrifícios pessoais:
renunciando ao teatro,
ao cinema, a qualquer
outra coisa fútil ou
perigosa». FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA, Atos CG XI,
161.
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oportunidade para dar a co-
nhecer aspublicações salesia-
nas. Paraorganizar as apresen-
tações teatrais aconselha-se
convidar Irmãs que tenham
capacidade para isso.Os con-
teúdosdevemserargumentos
de atualidade, morais e edu-
cativos. Neste Capítulo, são
apreciadas as FMAdaAmérica
Latina26 queescreveramvários
volumescominteressantes te-
mas para o teatro.

Nos Atos doCG XII, realizado
de julhode16 a 24de julhode
1953, pede-se que a Revista
Primavera27 continue a trazer
notas interessantes sobre a
orientaçãodaatividadeprofis-
siomais e caseiradasmeninas.
Pede-seaajudadosSalesianos
para apreparaçãode textosde
cultura. Além disso sugere-se
maior atenção aos livros, pro-
mover entre as alunas leituras
saudáveis, evitandoos roman-
ces. Considera-se importante
que não basta evitar alguns ti-
posde leiturasnocivas, ocorre
formar, construir; é necessá-
rio, em tudo, educar.

OCG XIII,emTurimde14 a 24
de setembro de 1958, insiste
nodesenvolvimentodo teatro
como estratégia pedagógica28

para o controle de si mesmo,
estratégia de nobres senti-
mentos que ajuda a falar em
público.Decide-sepermitir as
danças coreográficas e folcló-

ricas. As Capitulares agrade-
cem às Superioras porque já
noCGXI acolheramopedido
de uma revista que ajudasse
nas representações teatrais.
Também o Da Mihi Animas
vem ao encontro das diversas
exigências pastorais.

O rádio continua a ser usado
paraos acontecimentos espe-
ciais e se considera a eventua-
lidade de uma Irmã encarre-
gada da escuta quedepois re-
fira às Superioras o essencial
da transmissão.A televisão, ao
invés, nãoéaceitanas casas. A
comissão capitular interpela
todas as FMAe considera que
as Irmãs (equiparadas às reli-
giosas de vida contemplativa)
não tenham acesso à televi-
são. Todavia sabe-se que a TV
já existe nas casas de algumas
nações, onde a inspetora e a
diretora assumema responsa-
bilidade.

Estimula a criar o cinefórum
paraeducaras jovensaosenso
crítico. Além disso aconselha
a colecionar bons discos, pois
a escuta da boa música ou de
trechos literários pode ser útil
e agradável às jovens.Durante
o Capítulo concordam tam-
bém sobre as projeções fixas,
sobre o uso dos discos e do
megafone, instrumentosaser-
viço da catequese.

Foi Madre Linda Lucotti que

26 Cf. FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA,
Atos CG XI, 226.

27 A Primavera era uma
revista das FMA voltada

para as adolescentes.
O primeiro número saiu
em 31 de janeiro de 1950
e sua publicação cessou

em 2000.

28 «Um número da Revista
católicaOrientações
Sociais apresentou os

particulares da educação
comunista, ressaltando
nos inimigos de Deus

uma sabedoria pedagógi-
ca satânica. Pois bem,

um dosmeios por eles
usados para educar à luta

contra o capitalismo,
é exatamente a represen-
tação cênica, considerada
eficacíssima para difundir
seus princípios. Nós que
temos grandes tradições
literárias neste campo,
não deixamos escapar
este meiomagnífico

de educação».
FILHAS DE MARIA AUXILIADORA,

Atos do Capítulo
Geral XIII do Instituto

das Filhas deMaria
Auxiliadora.

Casa Geral de 14 a 24
de setembro de 1958,

Torino, FMA, [1958] 349.
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permitiunem1957 a aquisição
deumaparelhoprojetor, con-
siderando a importância dos
subsídios audiovisuais ao ser-
viço da didática. A respeito da
boa imprensa, há anecessida-
de de se considerar uma
maior coordenação entre as
propagandistas para evitar
concorrência, nomeandoape-
nas uma encarregada para a
difusãodas várias revistas:Pri-
mavera, Juventude missioná-
ria, Meridiano 12, Verdadeira
vida. Fala-sedadifusãodas fo-
tografias, das máquinas para
fotografar e para filmar.

O CG XIVde 1964 faz explícita
referância ao Decreto conci-
liar Intermirifica (4/12/1963) so-
breosMeiosdaComunicação
Social (MCS), promulgadope-
lo Papa Paolo VI. O Capítulo,
atento à visão do Decreto so-
bre o uso dos MCS, prepara
um Regulamento para utilizá-
los. Afirmaqueo Instituto fará
uso deles para inseri-los de
modo vital na ação educativa.
As Capitulares consideram a
necessidade de preparar Ir-
mãs que sejam competentes
para acompanhar as alunasna
leitura da mensagem cristã
com os vários meios.

Ressalta-sequeoDMA realiza
um serviço útil para os fins de
uma comunicação entre o
Centro Internacional e os
Centros Inspetoriais. Na Re-

vista, realmente, são assinala-
dososmelhores filmes segun-
do os critérios do Centro Ci-
nematográficoCatólicoda Itá-
lia ou de uma associação aná-
loga em outras nações.

Assinala-se que o Centro Ca-
tequético Internacional das
FMAorganiza jornadas de es-
tudo para preparar Irmãs que
possamser idôneasaaprofun-
dar, com as jovens, temas so-
bre a comunicação. Em 1967 é
publicado o fascículo: A Irmã
educadora e os meios de co-
municação social29, cujo con-
teúdo havia aparecido prece-
dentementeemalgunsartigos
da RevistaDMA.

As FMA participantes do CG
XIVafirmamqueapreparação
específicadas Irmãsé também
uma tarefa urgente para edu-
car as jovens ao tempo livre.
Por tal motivo é necessário
preparar FMA peritas no as-
sunto, com a tarefa de prepa-
rar outras. O Instituto está
ciente de que se deve levar
emconta todaavidada jovem:
uma atenção é portanto diri-
gida àsmeninasquepassamo
dia imersas na música e no
transistor. A tarefa é sempre
educar à escolha, ao gosto e à
buscada verdade.Alémdisso,
odesafiodeeducarnãoéape-
nas para as jovens, mas tam-
bém para os pais.

29 Autoras do livro são as
FMA Caterina PESCI,
Maria Pia GIUDICI e Maria
Pia BIANCO.
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Ao longodo caminhodosCa-
pítulosGeraispercebe-seuma
fina sensibilidadecomunicati-
va que denota como as FMA
não são indiferentes diante
dasnovidadesdoperíodohis-
tórico. Sentem-se fortemente
interpeladas,mesmo se às ve-
zes parece prevalecer a atitu-
de de defesa e de medo dos
riscos. Havia as que sugeriam
passos lentos e as que consi-
deravam oportuno caminhar
mais rápido:mas em todas es-
tava constantementepresente
a consciência de que era ne-
cessáriopreparar-seprofissio-
nalmente e comseriedadeno
campo da comunicação.

A atenção aos fenômenos da
sociedadee a escuta à palavra
da Igreja eramos sinais para o
caminho a ser percorrido.

2.2 DO CAPÍTULO
ESPECIAL DE 1969
AO CAPÍTULO
GERAL DE 2008

NoInstitutodas FMAa impor-
tância dada à comunicação
temumahistória longaque se
especifica ainda mais no con-
texto do pós-Vaticano II.

O Capítulo geral Especial de
1969 (CG XV, o primeiro que
se realiza emRoma coma du-
raçãodemaisde4meses, com
apresençade 122 FMAprove-
nientesde54Nações) levaem
consideraçãoaeducação inte-

gral das jovens diante de al-
guns fenômenos sociais como
osMeiosdeComunicaçãoSo-
cial. É um tema que apoia o
tempo livre e o associacionis-
mocomonovasdimensõesda
pastoral juvenil. Na reflexão
das Capitulares está muito
presente o Decreto conciliar
Inter mirifica que orienta so-
bre o uso e a escolha dos
meios. Nos debates, retoma
frequentemente a fidelidade
dos Fundadores, que sempre
estiveram na vanguarda das
exigências dos tempos.

O Capítulo XV reconhece a
importância do uso dos MCS
bemcomosua integraçãonos
programasescolares enos ca-
naisdeevangelização, a serem
utilizados com um critério
aderente às condiçõesdos lu-
gares edasdiversas culturas.30

A preocupação das Capitula-
res é conscientizar e criaruma
nova mentalidade a respeito
deumapostoladopara oqual
énecessáriopreparar-se:dian-
te dos MCS, coloca-se em jo-
go a liberdade responsável. A
expressão«persuasãooculta»
sugere a vigilância e a cons-
ciência de que por trás de ca-
da mensagem há algo mais
que remete a uma filosofia de
vida ou a uma ideologia. É in-
teressante ressaltar algumas
considerações que emergem
entre as deliberações do Ca-
pítulo XV:

30 INSTITUTO DAS FILHAS DE

MARIA AUXILIADORA,
Capítulo Geral XV

Especial.
Atos, 16 de janeiro-29

de maio de 1969, Roma,
Esse-Gi-Esse, 1969, 68.
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Havia as que sugeriam
passos lentos

e as que consideravam
oportuno caminhar

mais rápido:
mas em todas estava
constantemente

presente a consciência
de que era necessário

preparar-se
profissionalmente
e com seriedade

no campo
da comunicação.

Ao longo do caminho
dos Capítulos Gerais
percebe-se uma fina

sensibilidade
comunicativa que

denota como as FMA
não são indiferentes
diante das novidades
do período histórico.
Sentem-se fortemente
interpeladas, mesmo
se às vezes parece
prevalecer a atitude
de defesa e de medo

dos riscos.
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«1. Começando pelas casas de
formação, as Irmãs receberão
umaoportuna instrução sobreas
finalidades apostólicas dos
M.C.S. e sobreomododemane-
já-los com espíriro salesiano, so-
mente em função educativa.

2. As Irmãs responsáveis pelos
MeiosdeComunicaçãoSocial re-
ceberão uma especial instrução
e formaçãoque as torne idôneas
à sua delicadamissão.

3. Tal formaçãodas Irmãs temco-
mo finalidade a tarefa educativa,
por isso as jovens serão iniciadas
na doutrina e disciplina eclesial
sobre os M.C.S. a fim de que se-
jam capazes de usá-los commo-
deração e retidão.

4. As normas que dizem respeito
à educação aos M.C.S. e relativo
uso, serão definidas no próprio
regulamento, renovado depois
das experiências dos anos inter-
mediários aoprecedenteCapítu-
lo XIV».31

O CG XVI de 1975 (Roma, 17
deabril-28de julho, presentes
143 capitulares de 65 inspeto-
rias) tempor temaa formação,
com a finalidade de viver em
plenitude a própria identida-
de de consagrada apóstola.
Nas análises da comunidade
religiosa edoSistemapreven-
tivo, a Assembleia capitular
notifica que toda FMA é cha-
mada a trabalhar para que a
proposta evangélica entre na
vida dehoje. Atrai a atençãoo

aceno que faz para construir
autênticas relações interpes-
soais, para favorecer a partici-
pação que influi no espírito
comunitário e no ambiente.
Retoma, comonoprecedente
Capítulo geral, a ideia de for-
mar ao senso crítico diante
dosMCS.

As Capitulares, certas da am-
bivalênciadamídia, quepode
contribuir tantoaobemquan-
to ao mal, deram-se conta da
importância de conhecer as
linguagens da imagem:

« [...]. Não se pode realizar uma
verdadeira pastoral hoje, sem le-
var em conta que, em um am-
bientede indústria cultural oude
propaganda ideológica, osmeios
de comunicação demassa admi-
nistramumcontínuoorvalharde
comunicações inadvertidas. Exa-
tamenteporque inadvertidaspe-
lo receptor, manipulam o ho-
mem,oescravizammentalmente
e o induzema assimilar valores e
atitudes muitas vezes opostos à
proposta evangélica».32

Mesmo que esta possa pare-
cer uma visãonegativa, consi-
deram-se os canais de comu-
nicação como um espaço in-
teressante com o qual intera-
gir para servir melhor os jo-
vens e orientá-los nas suas
escolhas. Por este motivo a
preparação33 das Irmãs é ur-
gente e fundamental:

[…] para conhecer comprecisão

31 INSTITUTO DAS FILHAS DE

MARIA AUXILIADORA,
CG XV Especial.
Atos, 74-75.

32 INSTITUTO DAS FILHAS DE

MARIA AUXILIADORA,
Capítulo Geral XVI.
Atos, 17 de abril-28
de julho de 1975, Roma,
Instituto FMA,1975, 133.

33 «O mundo da
educação foi
surpreendido
despreparado pelo
irromper da
comunicação de massa
na vida moderna. Em
particular a família e a
escola, que entraram em
conflito com a mídia não
sabendo compreender
oportunamente a
necessidade de inseri-la
no processo educativo».
Adriano ZANACCHI,
O desafio dos meios
de comunicação
de massa. Introdução
ao estudo dos meios e
dos problemas
da comunicação social,
Itália, Ed. Paulinas,
1977, 178.
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a natureza característica destes
meios de comunicação;

para formar-se ao uso deles em
vista do reino de Deus e de um
mais pertinente anúncio de sua
Palavra no hoje;

para libertar-se e para libertar as
jovens o mais possível, da escra-
vidãomental comuma clarame-
todologia que ensine a ler pro-
fundamente as contínuas comu-
nicações damídia.34

O CG XVII (final de 1981 - iní-
cio de 1982) confirma a ideia
de que as FMA devem empe-
nhar-semais no uso dosMCS
comomeiosdeevangelização
eespecificaos setores concre-
tos como a imprensa, o rádio
e a televisão. Surgenovamen-
te a ideiadaRede, do trabalho
junto com outros. No docu-
mento capitular faz-se refe-
rência aos membros da Famí-
lia Salesiana como principais
colaboradores. É interessante
a chamada de atenção para o
ambiente educativo comoes-
paço onde circulam mensa-
gens que já por simesmas co-
municam:

«ParaD.B., a criaçãodosambien-
tes educativos, foi uma criação
metoa.Oambientedevia seruma
atmosfera, oferecer umapropos-
tae fazerpassaros valores.Apro-
posta era feitamais atravésda ex-
periência do que como ensina-
mento teórico».35

Estimular e aprofundar o co-

nhecimentoda realidade juve-
nil é fortemente evidenciada
pormeiodasdiversas áreasde
estudo: as ciências antropoló-
gicas e sociológicas; o contato
direto comas jovensemsitua-
ção; a nossa formação para
compreender e ajudar as jo-
vens a inserir-senomundodo
trabalho,na responsabillidade
cívica, política, social.

O CG XVIII, celebrado de 24
deagostoa 29de setembrode
1984, reflete sobre a comuni-
cação comparticular referên-
cia à culturaeà linguagemdos
jovens, entrevêeconvida a va-
lorizar a contribuição dos lei-
gos no conhecimento da rea-
lidade juvenil e sublinha a
possibilidadedecomunicação
para um serviço de animação
nas terras de missão. O tema
da comunicaçãoaparece ape-
nas em alguns pontos que di-
zem respeito sobretudo à co-
municação de diretrizes,
orientações do Instituto, à va-
lorizaçãodos subsídiosprepa-
rados pelo Centro. Não foi
particularmente apropfunda-
do porque – como afirmou
Madre Marinella Castagno,
Superiora geral - “o Capítulo,
extraordinário pelo pouco
tempo transcorridodoprece-
dente, foi eminentemente de
avaliação e de relançamento
de tudoquantooCGXVII nos
havia proposto”.36

34 Cf INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA,
CG XVI. Atti, 133.

35 INSTITUTO DAS FILHAS DE

MARIA AUXILIADORA

Capítulo Geral XVII.
Atos, 15 de setembro de

1981-28 de fevereiro
de 1982, Roma, Instituto

das FMA, 1982,113.

36 INSTITUTO DAS FILHAS DE

MARIA AUXILIADORA,
Capítulo Geral XVIII.

Atos, 24 de agosto-29 de
setembre de 1984, Roma,

Instituto das FMA,
1984, 7.
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No CG XIX de 1990 (Roma, 19
desetembro-17denovembro)
o Instituto interroga-se a res-
peito das novas tendências
culturais determinadas pelo
surgimento da globalização.
Entre as urgências educativas
identificadas pelas Capitula-
res, sublinha-se anecessidade
de comunicação, juntamente
com a busca de sentido e a
exigência de solidariedade.

O Institutoolhaparao futuro,
com coragem, e o demonstra
também com a constituição
de um novo Âmbito no Con-
selho geral: o Âmbito para a
Comunicação social. Os Atos
doCapítulo veemadimensão
comunicativa emestreita rela-
ção com amissão educativa e
com o mundo juvenil, carac-
terizado pela

«presençadenumerosasdiferen-
ças pessoais, culturais e sociais.
Os jovens e as jovens têm pro-
fundas necessidades de estabe-
lecer relações interpessoais e in-
tergeracionais abertas e profun-
das, de recriar relações de reci-
procidade entre homem e mu-
lher para além de toda lógica de
poder e de inferioridade. As jo-
vensgerações, capazesdemuitas
linguagens comunicativas, ao
mesmo tempo são condiciona-
das pela mídia, experimentam a
necessidadede tornar-se interlo-
cutoras ativasecríticasdiantedas
novas linguagens, pedem para
seremcompreendidasevaloriza-
das nas suasmúltiplas formas de

expressão e de comunicação».37

OsmesmosAtos intitulamun
capítulo A comunicação na
comunidade faz-se comunica-
ção educativa e umoutroNo-
vas linguagens. Surgemmoti-
vações para uma reflexão so-
bre o empenho de ser autên-
ticas comunicadoras, sobre a
nova leitura do Sistema pre-
ventivo, sobre a dimensão re-
lacional dos votos e sobre as
novas tendências culturais da
comunicação.

Durante o CG XX (1996) são
muitos os acenos ao mundo
da comunicação coletados
nos Atos em um capítulo inti-
tulado A comunicação autên-
tica.O temacapitularhavia fo-
calizado a realidade das FMA
como comunidadedemulhe-
res enraizadas em Cristo e,
nestaótica comunitária e rela-
cional, o acentoécolocadona
comunicação interpessoal.

«Nas cartasdeMadreMazzarello
encontramosumestilo realístico,
envolvente, espontâneo e trans-
parente. A sua pena discorre so-
bre a vida, os valores, as convic-
ções. Interpela quem lê a empe-
nhar-se, estandopróximooudis-
tante, em favordos interessesdo
Reino. Traduz a paciente escuta
da vida em acolhida das diferen-
ças; a busca da verdade emener-
gia para o bem de todos». 38

A comunicação, afirma o Ca-
pítulo, parte de um olhar de

37 INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA,
Capítulo Geral XIX.
Atos, 19 de setembre-
17 de novembro de 1990,
1991, 29-30.

38 INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA,
Capítulo Geral XX
das Filhas de Maria
Auxiliadora,
«A ti as confio»
de geração em geração,
18 de setembro-15
de novembro de 1996,
Roma, FMA,1996, 78.
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amor sobre a história e sobre
as pessoas e se desenrola co-
mo uma longa conversa na
qual é fundamental a escuta
das preocupações, dos sofri-
mentos, da realidade das pes-
soas. Sublinha que os proble-
mascomunitários atenuam-se
quando o coração e a mente
estãoempenhadosnamissão,
quando se sabe entrar na his-
tória e nos problemas da gen-
te do povo. Em uma cultura
que frequentementemanipu-
la a verdade, com a finalidade
deconservaropoder, asCapi-
tulares confirmamqueasnos-
sas comunidades podem tor-

nar-se lugares de educação
para o senso crítico, à liberda-
de de pensamento, à assun-
ção de responsabilidades.

O CG XX (2002) é percorrido
porum fio condutor que con-
fere unidade e coerência ao
conjunto: a comunhão, sonho
de Deus e grito do hoje. Uma
possível leitura é considerar a
comunhão como fonte e vér-
ticedacomunicaçãoque,para
nós, realiza-se emumcontex-
to concreto de comunidade.
Não é casual que as três pala-
vras tenhamuma comum raiz
linguística! Há alguns passos

28

Em uma cultura
que frequentemente
manipula a verdade,
com a finalidade

de conservar o poder,
as Capitulares
confirmam que

as nossas
comunidades podem
tornar-se lugares

de educação ao senso
crítico, à liberdade
de pensamento,
à assunção

de responsabilidades.

“

“
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nos quais explicitamente en-
contra-se o apelo à dimensão
comunicativa.

«Evidencia-se a necessidade de
uma preparação mais significati-
va à comunicaçãopor uma inter-
venção educativa mais incisiva e
pela promoção de informações
alternativas nos nossos contex-
tos, fortemente marcados pelo
monopólio damídia». 39

Na terceira linha orientadora
para a ação, entre os percur-
sos assinalados para o sexê-
nio, as Capitulares, entrega-
rama todas as FMAeàs comu-
nidades educativas o empe-
nhodeassumir a educomuni-
cação como ótica e prática
educativa trasversal à missão
e à atualização do carisma.

Durante o CG XXII (2008), co-
lhe-se desde o início, na rela-
ção daMadre sobre a vida do
Instituto, apartilhadealgumas
perspectivas para a animação
daComunicaçãosocialno Ins-
tituto. Em particular focaliza-
se a atenção à formação das
Coordenadoras inspetoriais
e/ou locais de Comunicação
social, oferecendo oportuni-
dadedeencontros formativos
específicos. Considera-se
prioritário também potencia-
lizar a rede comasCoordena-
doras para uma troca mútua
comoÂmbitoeentreelas, em
nível interinspetorial epropor
ulteriores aprofundamentos

específicos da leitura da reali-
dade do ponto de vista da co-
municação,mediandoentre a
realidade científica e a tradu-
çãoprática.Umaspecto subli-
nhadoé tambémanecessida-
de de colaboração com os di-
versos Âmbitos a partir das
atenções específicas da Co-
municação social.

Nos Atos do Capítulo eviden-
cia-se uma atenção peculiar
aos grandes desafios que o
Instituto é chamado a enfren-
tar e considera-se muito rele-
vante aquele posto pelo

«mundodacomunicação comri-
co potencial, que influi sobre as
culturas e sobre a vida cotidiana,
contribui para plasmar a menta-
lidade e cria novas linguagens,
muitas vezes difíceis de serem
entendidas por nós adultos e
com as quais lutamos para nos
sintonizar». 40

Entre os caminhos de conver-
são ao Amor, insiste-se por-
tanto sobre a necessidade de

«sintonizar-nos com as lingua-
gensdasnovasgeraçõesnoestilo
dapreventividadeeducativapara
entrar em contato com elas, dia-
logar epromover a expressãoe a
participação”.41

39 INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA,
Capítulo Geral XXI
das Filhas de Maria
Auxiliadora,
«Em comunhão
nos caminhos da
cidadania evangélica»,
18 de setembro-16 de
novembro 2002, Roma,
FMA, 2002, 29.

40 INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA

Capítulo Geral XXII
das Filhas de Maria
Auxiliadora, «Maior
de tudo é o amor», 18
de setembro-15
de novembro de 2008,
Roma, FMA, 2008, 27.

41 INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA,
CG XXII 37.
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42 Constituições (C) e
Regulamentos (R) das

Filhas de Maria
Auxiliadora, Roma,
Instituto das FMA,

[1982] art. 1.

43 «Sem o sinal-
linguagem nem a alma,
nem a mente poderiam

reagir, dilatar-se,
participar e acolher,

interpretar, sentir, gozar,
sofrer, querer, amar.

Seríamos
incomunicáveis. E os

vivos seriam um deserto
de silêncios».

Mariolina PERENTALER,
Sinal e expressão. Para

uma teoria comunicativa
das FMA, em «DMA»
XLI/1 (1994) 25-30, 29.

44 CR, art. 60 dos
Regulamentos

3 A EVOLUÇÃO DA REALIDADE
DA COMUNICAÇÃO
EM ALGUNS DOCUMENTOS DAS FMA

A ideiadecomunicaçãovai seenriquecendopoucoapoucono
Instituto, como podemos colher de alguns documentos das
FMA. No princípio confinada aosMCS, chega-se depois a sus-
tentar que é um campo amplo que abrange omodo de gerir a
instituição, a educação, o ambiente, o estilo das relações, até
chegaraoconceitodecomunicaçãocomorealidade transversal
a toda dimensão de animação.

3.1. Constituições e Regulamentos das FMA

UmareleituradasConstituiçõesdopontodevistacomunicativo
evidencia comoodesafiodacomunicação interpela as FMAem
diversosníveis: na consagração, na vida fraterna, namissão.No
primeiro artigo das Constituições, sobre a identidade do Insti-
tuto e de seus membros, é tocante – na ótica comunicativa – a
frase «sinal e expressão do seu amor preveniente».42 A Filha de
MariaAuxiliadoradáavidaaoSenhorpara se tornar sinal43 entre
os jovens.O sinal: palavracomvalênciacomunicativa, específica
na teoriadacomunicação.Osinalnoatocomunicativocumpre
umpapel importantequepermite aos interlocutores entrarem
em relação.

NosRegulamentos, três artigos fazemreferênciaexplícita à rea-
lidade da comunicação social. O primeiro:

«Noespírito deDomBosconósnos empenharemos comoeducado-
ras emdirigir umaparticular atenção aosproblemasda comunicação
social. É nosso dever adquirir uma boa formação neste campo, à luz
doensinamentoda Igreja, ehabilitar-nosàcompreensãoeaousodas
múltiplas formas de linguagem em função da evangelização».44

Percebe-se uma sensibilidade carismática atenta aos sinais dos
tempos que recomenda ficar por dentro dos novos desafios,
nos lugares onde a educação deve atuar demodo significativo
para poder incidir no ambiente.

A fidellidadeà Igrejaquequer tornar-semais comunicativacom
os seus métodos, manifesta-se claramente na escuta e na aco-
lhida das suas propostas para ficar à altura das exigências do
mundo contemporâneo nas realidades onde o Instituto das
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FMA opera. A consciência de ser educadoras e a necessidade
de formar-senocampodacomunicaçãosempreestevepresen-
tenavidado Instituto:nósoconstatamos tambémpela audácia
deMariaMazzarelloqueaprendeuaescreverparasecomunicar
com as Irmãs que estavam distantes deMornese e deNizza.

No artigo 61, a responsabilidade de uma educação séria na uti-
lização dosmeios ocupa umpapel fundamental:

«Pormeiodeumaeducação sistemática prepararemosos jovens a se
tornaremreceptores críticos, livreseexigentese,por suavez, a serem
animadoresdacomunicaçãodosvaloresculturaisemchavecristã.Co-
laboraremos tambémcomasorganizaçõescatólicasqueatuamnose-
tor da comunicação na preparação e difusão dos subsídios válidos à
formação das jovens».45

Inserir-senomundodamídia tema finalidadeprecisadeorien-
tar os jovens ao uso livre e crítico de tudo quanto se vê e se
sente no cotidiano. É possível descobrir nas entrelinhas deste
artigoo trabalhoemredeexpressona colaboraçãocomoutros
organismos que se preocupam com a comunicação.

O artigo 62 alude à re-valorização de modalidades específicas
utilizadas desde as origens na educação salesiana:

«Fiéis aumacaracterísticadimensãosalesiananaeducaçãoparaouso
dotempo livre, valorizaremoso teatroeasexpressõesdaarteemgeral
como resposta à necessidade de comunicação da juventude. Criare-
mos espaço para propostas e iniciativas culturais, artísticas,musicais,
esportivas, fazendo disso oportunidades de encontro formativo».46

Na tradição salesiana, o teatro, a música e a arte em geral, têm
sido realmente, recursospreciosos. Talvezhoje sejanecessário
redescobrir sua forçaeducativa,porquesãodisciplinasqueain-
da podem atrair o interesse dos jovens. E são elementos quali-
ficadosdecomunicação.Tantoo teatrocomoamúsicaeducam,
criamatitudes, desenvolvendocapacidadesedonsàs vezeses-
condidos.

Percorrendo os artigos das Constituições, descobre-se que al-
guns deles aludem ao menos implicitamente, ao conceito de
comunicação. Fala-sede«espíritode família»47 quedeveanimar
acomunidade;de«disciplinanousodosmeiosdecomunicação
social»48 para fortalecer a castidade; de «atenção às condições
do lugar»49 relativamenteàpobreza,naconstataçãodequetudo

45 CR, art. 61 R.

46 CR, art. 62 R.

47 CR, art. 15 C.

48 CR, art. 17 C.

49 CR, art. 23 C.

Uma releitura
das Constituições
do ponto de vista
comunicativo
evidencia como

o desafio
da comunicação
interpela as FMA
em diversos níveis:
na consagração,
na vida fraterna,
na missão....

“

“
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comunica e, segundo a afirmação da Escola de Palo Alto, «não
sepodenão comunicar».O«colóquiopessoal»50 é umaspecto
eminentementecomunicativoquealimentaaconfiança.Otexto
dasConstituiçõespropõeefetivamente, um itinerário emnível
comunicativo, feito de empenho pessoal e comunitário.

3.2. Os documentos recentes

Apartir deuma leitura transversaldosdocumentosmais recen-
tes:ProjetoFormativo, Linhasorientadorasdamissãoeducativa,
Cooperaçãoparaodesenvolvimento,colhemoselementos sig-
nificativos sobre a Comunicação.

3.2.1. Projeto Formativo (2000)

O título do Projeto Formativo (PF) - “Nos sulcos da Aliança” –
exprimeumaclaraconotaçãocomunicativaeno textosãovárias
as passagens que remetem a esta dimensão.

Entreosdesafiosculturaismais fortes, sublinha-seaglobalização
que subtendeademandadeumaqualidadede relações, capaz
de superar as relações funcionais e de interesse, favorecendo
aemergênciadaculturada reciprocidade.Asnovas tecnologias
requerem um conhecimento adequado e gestão das informa-
ções, novos modos de aprender e transmitir os saberes e um
profissionalismocontinuamente renovadoeatualizado.51 Entre
asescolhasprioritáriaspara responderàsnecessidadesdehoje,
indica-se“Promoveraculturadareciprocidade,nodiálogoentre
as gerações e as culturas, na Igreja e na Família salesiana”.52 O
Projeto insiste sobre o fato de que

«as jovensdeverãodisporde instrumentos idôneosque lhespermitam
ter acessoà informaçãoe lê-las criticamente. Por isso,oacessoàmídia
não será somenteumargumentodeestudo,masumaótica a ser ado-
tadaparacompreenderoscomplexosdinamismosdaculturacontem-
porânea». 53

É sobretudo a terceira parte –Acoordenaçãopara a comunhão
– queofereceocasiões oportunas para entrar na ótica comuni-
cativa como fundamento cotidiano de vida.

«O estilo de coordenação tem como ponto de partida uma comuni-
caçãocapilar destinada a todas as Irmãse às comunidadeseducativas
e por isso, emitida de uma forma simples, com uma linguagem com-
preensível que induza à interação. ». 54

50 CR, art. 34 C.

51 Cf INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA,
Nos sulcos da Aliança.

Projeto Formativo
das Filhas de Maria

Auxiliadora, Leumann
(Torino), ELLEDICI, 2000, 10.

52 IVI, 35.

53 IVI, 99.

54 IVI, 147.

As novas tecnologias
requerem

um conhecimento
adequado e gestão
das informações,
novos modos
de aprender
e transmitir
os saberes

e um profissionalismo
continuamente

renovado
e atualizado.

“

“
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3.2.2. Linhas orientadoras da missão educativa (2005)

Comestilo imediato,odocumento:“Linhasorientadorasdamis-
sãoeducativa”coloca-sedentroda realidadedehoje, comsuas
típicas conotações. Estamos na sociedade da informação e no
texto destacam-se os elementos principais, sobretudo com re-
laçãoaomundo juvenil. Fala-sedenovo tipodecomunicação,55
de artedaescutaedacomunicação,56dedesafiododiálogo,57
de encontro comCristo e de boa nova para todos. 58

As Linhas apresentam quatro perspectivas pedagógicas de re-
ferência, hoje irrenunciáveis para a significatividadedamissão.
Umadestaséaperspectivacomunicativa,naqual sãoexpressos
os conceitos de comunicação educativa; a importância dos vá-
riosaspectosdacomunicação; aeducomunicação; avalorização
das novas linguagens; a comunicação da fé.59

O desafio para quem quer comunicar o amor à vida e a espe-
rança de um futuro melhor é empenhar-se pessoalmente e
constantemente em crescer em humanidade, autenticidade e
serviçoàs jovenseaos jovens, afirma-seno texto. É fundamental
a criaçãodeum ambiente educativo (ecossistemaeducomuni-
cativo) no qual implementa-se uma pedagogia que é via privi-
legiada para a formação da pessoa. O ambiente educativo, fiel
ao carisma, favorece a gradual descoberta de si, do próprio eu
profundo e o crescimento em humanidade: é uma exigência
fundamental do Sistema preventivo.

Apedagogiadoambienteencontrao seuhúmusnoespíritode
família, onde é possível eliminar as distâncias, favorecer a con-
fiança, abrandar o conflito de gerações, construir confiança.

3.2.3. Cooperação para o desenvolvimento (2006)

O documento Cooperação para o desenvolvimento foi ofere-
cidoà reflexãodo Institutosegundoumcritério-basequeguiou
asuaelaboração:potencializar“a reciprocidadeentreospovos,
entre as diversas realidades e entre os grupos e as instituições
que atuam no campo da solidariedade”.60 Esta afirmação, com
a qual se abre este texto, oferece uma ótica precisa que é a da
Rede, dentrodeumhorizontede fantasiada caridadequeatra-
vessa o documento inteiro. É precisamente uma ótica comuni-
cativa.

55 Cf INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA,
Para que tenham vida e
vida em abundância.
Linhas orientadoras
da missão educativa
das FMA, Leumann
(Torino), ELLEDICI, 2005, 18.

56 Cf IVI, 24.

57 Cf IVI, 65.

58 Cf IVI, 78-86.

59 Cf IVI, 53-57.

60 INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA,
Cooperazione allo
sviluppo,Bologna, EMI,
2006, 9.
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Em umdos capítulos, especificam-se elementos da comunica-
ção/informação necessários a uma eficaz estratégia de desen-
volvimento, comatençãoà justiçaeàpaz.“A informação/comu-
nicaçãoéumbempúblicoeéumdosdireitosdecidadania en-
tre os mais importantes no contexto contemporâneo. Por isso
ela é atentamente levada em consideração. Para as RdS (Reali-
dade de desenvolvimento) do Instituto é realmente, ummeio
desensibilização,de transparênciaedeeducação”.61Motiva-se
esta afirmação coma constataçãodeque“na era da comunica-
ção, das redes e dos saberes é indispensável uma acurada po-
lítica comunicativaparaperseguiroobjetivodeumasociedade
inclusiva e realmente democrática”.62

Dom Bosco entregou às suas Congregações a escolha de uma
“visibilidade”evangélica, na qual o bem feito temnecessidade
de encontrar ampla difusão, para que“o mundo creia”. O do-
cumentoCooperaçãoparaoDesenvolvimento sustentaesta vi-
sãoe faz votosdequeo Instituto saiba relatardemaneiraeficaz
e compreensível os seus projetos, semmedodeexpor-se, por-
queháclarezadeobjetivos, conteúdoseexperiências, quepre-
tendepartilhar comoterritório, comacomunidadecivil eecle-
sial. Realmente, a elaboração de estratégias comunicativas po-
tencializaaconstruçãoderedesdecolaboraçãoeodiálogocom
as instituições que se interessampelo desenvolvimento e coo-
peração.

3.3. A comunicação nas Circulares das Superioras gerais de
1990 a 2008

Apartirde24denovembrede1914, asCircularesdaMadregeral
começam a ter uma periodicidade mensal. Além de incluir
notícias e informações sobre o Instituto, lembram os valores
de referência em nível formativo, disciplinar e ascético. Em al-
gunsperíodoshistóricos, à carta circulardaSuperiorageral são
anexadasorientaçõesoucomunicaçõesdealgumasConselhei-
ras gerais.63 Ao longo da história foram importantes pontos
de referência e instrumentos de comunicação com finalidade
formativa.

Coma criação doÂmbito para aComunicação social, as Circu-
lares da Madre frequentemente fazem referência ao tema da
comunicaçãocomorealidade imprescindívelnamissãoeduca-
tiva.

61 IVI, 38.

62 IVI, 38.

63 Piera RUFFINATTO,
La relazione educativa.
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Madre Marinella Castagno, durante os anos do seu mandato
(1984-1996), emseis cartas-circulares refere-seexplicitamenteà
temática da comunicação. Solicita que seja considerada como
fenômeno amplo, não limitado à mídia, e motiva a um maior
conhecimentodas técnicas para tornarmais eficaz tal caminho
de evangelização:

« […], senãosoubermosutilizar asnovas linguagens,nãopoderemos
levar as novas gerações aà assimilação vital dos valores evangélicos
porque não seremos mais capazes de nos colocar em sintonia com
elas».64

Estãopresentesnosseusescritososelementosdeuma teologia
dacomunicaçãocentradaemCristo,perfeitoComunicador. Su-
blinhaque a vida pessoal e comunitária é um forte canal de co-
municação eumdos sinaismais legíveis. Insiste sobre a neces-
sidade de ficar ao lado dos jovens para compreender sua lin-
guagem, evitando permanecer numa ótica defensiva, cientes
da importãncia de colher os aspectos positivos das novas lin-
guagens:

« […] é necessário que vejamos de que modo podemos nos tornar
hojeverdadeiras comunicadorasnãosomenteatravésdaconvivência,
do diálogo, da participação, mas também com os meios oferecidos
pelas novas tecnologias».65

Oacentuadosensoeclesial deMadreMarinella leva-a aexortar
cadaFMAaaprofundar aEncíclicaRedemptorismissio (7dede-
zembrode1990)naqual JoãoPaulo II solicita atençãoaosnovos
fenômenos sociais, entreosquais a comunicaçãoocupaumlu-
gar fundamental. A FMAdeve‘estar lá’sequer viver compaixão
ocarismaeducativosalesiano.AMadrevêna comunicaçãoedu-
cativa um caminho de evangelização, e sustenta:

«Devemos manter desperto o espírito do da mihi animas e o desejo
de alcançar os jovens comosmeiosmais oportunos, para transmitir-
lhes a amensagem cristã».66

Cita tambéma InstruçãopastoralAetatis novae sobre aComu-
nicação social (22 de fevereiro de 1992), como conteúdo fun-
damental para aprofundar a linhaoperacional da comunicação
sugerida pelo CG XIX.

Focaliza a insistência dequalidadepara a nossa comunicação e
põeo acentona espiritualidadeda comunicação, amadurecida

64 Ernesta ROSSO (Ed.),
Palavras que chegam
ao coração com o sabor
de Mornese. Circulares
de Madre Marinella
Castagno 1984-1996,
Roma, Instituto das FMA,
2008, 333-334.

65 Ivi, 336.

66 Ivi, 409.
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na escuta e partilha da Palavra deDeus e no habilitar-se a dinâ-
micas relacionais positivas. Considera necessário que jovens e
Irmãs sejam ajudados na leitura crítica de tudo quanto é pro-
duzidopelamídiae se tornemcompetentespara saberemusar
as novas linguagens.

É atenta às mensagens para a JornadaMundial das Comunica-
ções sociaisqueanualmenteoPapapropõea todaa Igreja.Cita,
porexemplonacircular 779, amensagemde19demaiode1996
com o título A Mídia, moderno areópago para a promoção da
mulhernasociedadeesublinhaaestreita relaçãocomareflexão
do Instituto:

«O tema da mulher, vista como protagonista também no campo das
comunicações sociais, nos introduz no coração do nosso Capítulo
Geral XX. A nossa «comunidade demulheres consagradas chamadas
a uma missão educativa inculturada rumo ao terceiro milênio» não
podepermanecerestranhaaestesmeiosquenos tornamsempremais
«mulheres em rede de solidariedade».67

Valoriza o trabalho de algumas FMA que, por meio do rádio e
da televisão, realizamobrasdealfabetizaçãoedeevangelização.
Incentiva muitas outras a entrar num dinamismo criativo para
estar presentes em outros espaços da mídia envolvendo tam-
bémasEx-alunas, asCooperadoras, asColaboradoras.Namídia
asmulheres podemcontribuir para criar uma cultura de vida e
de paz.

Madre Antonia Colombo, no período do seu serviço de anima-
ção e governo (1996-2008) faz referência, desde as primeiras
circulares, ao uso positivo dos meios de comunicação social
que tornaram possível o envio de mensagens de estima e de
confiança na Madre, e nas novas Conselheiras gerais eleitas.
Sublinha aparticipaçãoativadas comunidadesde todoomun-
do ao Capítulo XX e comunica a decisão do envio de umaCir-
cular coral duas vezes ao ano, redigida por todo o Conselho
para informar acercade sua vida epercursos emato. Alémdis-
so, quinzenalmente via e-mail ou fax, chegará às inspetoras o
News Special, um instrumento para transmitir rapidamente as
notícias do Instituto.

No seu magistério elabora com frequência o conceito de co-
municaçãoeducativae interpessoal.Ajudaa refletir sobreas re-
lações, assimcomoforamvividaspor Jesus.Apráticadaescuta,67 Ivi, 657.
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doolhar edodiálogo têmumpapel fundamental namissãodo
Mestre:

«Manter-se neste tipo de comunicação centrada no outro, não é na-
tural; consegue-se somentequandoé frutodeumaescolha.Nunca é
espontâneoesquecer-sedesimesmo. Jesusestá sempreatentoao in-
terlocutor. Isto é evidente a partir das respostas e das sequências do
diálogo. Segue a linha de pensamento da outra pessoa, sintoniza-se
com o seu comprimento de onda».68

RelataalémdissoqueMariaDomenicaMazzarellosoubeutilizar
muitas vezes tambéma linguagemnão verbal deummodoefi-
cazmente extraordinárionas suas relações comas Irmãs e com
as jovens. EmalgumasCirculares ressaltaocrescimentodamen-
talidade comunicativa no Instituto, manifestado no sentido de
pertença, na interação com as comunidades educativas. Neste
contexto, aMadreassinalaapublicaçãodoGong3 sobreo tema:
Porumacomunicaçãodequalidadeondeseconstataumamaior
sensibilidadecomunicativa apartir das solicitaçõesdosúltimos
capítulos gerais.

MadreAntonia solicitapotenciar as capacidadescomunicativas
por meio do conhecimento das novas tecnologias midiáticas.
Neste período também o Conselho geral dedica alguns dias
para uma introdução à linguagemmultimidial:

«Estamos sempremais convictas deque cada FMA,mesmoemníveis
diferentes, é chamadaacompetir comcoragemecriatividadecomes-
tesmeiosemordemàcomunicaçãoeducativa. Emumcontextomuito
diferenteecommeiospobres, asnossasprimeiras IrmãsdeMornese
souberamhabilitar-separaacomunicaçãoutilizandoos instrumentos
então disponíveis e que eram privilégio de poucos».69

Criar espaços de comunicação torna-se necessário também
naquelas Inspetorias70 que têm dificuldade de acesso aos ins-
trumentos. Na intenção de compartilhar recursos, lembra que
nasceu a Banca Dati: a notícia, graças ao Site dos religiosos/as
vidimusdominum.org,alcançaoutros Institutos interessadosna
proposta relativa às temáticas da formação.

A partir de 2002, nas CircularesMadre Antonia afronta empar-
ticular os temas elaborados no Capítulo geral XXI e entregues
como empenho a todo o Instituto. É evidente a prioridade do
temadacomunhão,queaMadredeclinaemsuasmúltiplas fren-
tes. Evoca tambémcomfrequênciao seminário:Espiritualidade

68 Antonia COLOMBO,
As relações de Jesus,
na «Circular 794», 1997.

69 Antonia COLOMBO,
Cheias de alegria,
contavam a todos
as maravilhas do Senhor,
na «Circular 818», 2000.

70 «Nesta lógica
parece-nos significativo
orientar a oferta que
anualmente
as Inspetorias fazem
à Madre por ocasione
da festa da gratidão para
uma ajuda concreta
a ser dada às Inspetorias
que, por diversas razões,
não podem providenciar
os instrumentos
essenciais em vista
de uma mais ampla
comunicação».
Antonia COLOMBO,
«Circolar 818», 2000.

71 Cf Antonia COLOMBO,
Regeneradas no amor
testemunhamos
e anunciamos
a comunhão,
Circ. 851, 2003.
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de comunhão em estilo salesiano71, realizado em cada Confe-
rência Interinspetorial, alcançando portanto potencialmente
cada FMAe cada comunidade educativa.O conceito de comu-
nhão é frequentemente associado aos valores que favorecem
ou impedemacomunicação interpessoal, emumaótica comu-
nitária e carismática. São frequentes os temas do amor, da re-
conciliação e do perdão, do encontro, da linguagem, da cola-
boração na corresponsabilidade.

A Madre oferece páginas eficazes de reflexão e de orientação
sobre a arte de construir pontes: pontes de confiança e de diá-
logo,deacolhidae solidariedade. Sublinhaalgumaspassagens,
que são assimiláveis à realidade da comunicação: hospedar os
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72 Cf Antonia COLOMBO,
Lançamos juntas a ponte
da esperança, Circ. 892,
2008.
73 Antonia COLOMBO,
Testemunhas do Espírito
de Pentecostes,
Circ. 894, 2008.

74 Antonia COLOMBO,
Caminhos em sinergia,
Circ. 873, 2006.

75 A metodologia seguida
pela redação do Projeto
Formativo e dos outros
documentos, com as
consultas às Inspetorias
e a socialização
dos conteúdos nas
comunidades
inspetoriais,
é um pequeno exemplo
de comunicação capilar,
que supera a simples
informação unidirecional
porquanto despertou
as pessoas
à responsabilidade
e à participação.
Esta mobilidade foi
considerada possível,
em grande parte,
pelas novas tecnologias
comunicativas
já presentes em todo
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de experiências, tornar
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outrosdentrodesi; escutaremprofundidade; ter confiançanos
outros.72 Falandodasnovas fronteirasdoamorpreveniente, faz
notarquenãose trata somentedos lugaresedas situações,mas
do nosso próprio estilo de vida e das modalidades comunica-
tivasqueutilizamospara atender àemergência educativa.Ofe-
rece algumas orientações para este escopo: reconstruir a con-
fiança na vida e“recuperar a linguagem narrativa que parte da
vida e leva ao anúncio. […] A eficácia da palavra está na beleza
e transparência da fé comunicativa para dizer Deus hoje”.73

MadreAntoniacontribui tambémparaentraremumaóticasem-
premais fortedecolaboração. Interâmbitosnaanimaçãocentral
do Instituto. Põeo acento, por exemplo, nos percursos especí-
ficos que estão se efetuando entre Âmbitos com a reflexão em
torno do tema da educomunicação, e na organização do Site
do Instituto, que “pode constituir um fecundo canal comuni-
cativo, ajudando a mediar de modo mais eficaz e completo a
animação da Madre e do Conselho e, ssobretudo, ser espaço
de educação e de evangelização”.74

A escolha deuma animação coordenada e convergente fala de
comunicação que alimenta umconstante crescimento no sen-
tidodepertença.AelaboraçãodoProjetoFormativo,dasLinhas
orientadoras da missão educativa, de Cooperação para o de-
senvolvimento,75 em uma ótica de comunicação coordenada,
suscitouenvolvimento,participação, acolhidaaberta, porparte
de todas as Inspetorias.
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A criação do Âmbito para a Comunicação social no Instituto é
uma escolha significativa e de futuro, porque leva à reflexão e
a práticas concretas de comunicação e evangelização dos 
jovens. Em anos nos quais as mensagens e as tecnologias da
comunicação se tornam cada vez mais sofisticadas o Instituto,
com o seu carisma educativo, não pode deixar de considerar
esta dimensão da realidade que se faz escolha irrenunciável. 

4.1. O contexto que motiva as suas origens

O CG XIX (setembro - novembro de 1990) vê a urgência de in-
tensificar o empenho educativo no campo da comunicação. 
A consciência dos grandes desafios da cultura impele as Capi-
tulares a constituir um novo Âmbito para a Comunicação social
(chamado inicialmente Dicastério)76e a enriquecer o Conselho
geral com uma nova Conselheira. Em 1992, Ir. Graziella Curti,
primeira Conselheira para a Comunicação social, esclarece 
alguns motivos que levaram o Capítulo a fazer esta escolha:

«[…]. Pedidos precisos foram feitos por algumas Inspetorias e rela-
tados no Documento-síntesi preparatório. Mas o que de mais forte
nos induziu à decisão foi a motivação educacional, por uma evange-
lização inculturada e sensível às expectativas dos jovens».77

Nos anos Noventa, o Instituto considera importante:

1. A necessidade de preparar e atualizar Irmãs e jovens no campo da
comunicação que registra hoje mutações rápidas e profundas; 

2. a necessidade de oferecer indicações e orientações válidas para to-
do o Instituto;

3. a oportunidade de uma eficaz coordenação: das publicações e da
produção de subsídios dentro do Instituto; da apresentação – fora –
do próprio Instituto e das suas obras apostólicas; das relações com
outras instituições que com título diferente estudam ou operam no
âmbito da comunicação social.78

No contexto em que se cria o Dicastério há uma atenção 
particular às novas linguagens juvenis, todavia as comunidades
estão longe de uma compreensão crítica das lógicas subjacen-
tes a tais meios79 e se apercebem não preparadas adequada-
mente para educar os jovens na cultura dos meios de comuni-
cação social. 
São os Atos do CG XIX que dão o impulso decisivo para um ca-
minho de reflexão sobre a comunicação, juntamente com o
Documento de Santo Domingo (dos Bispos latinoamericanos).

76 Cf INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA, CG
XIX. Atti, 79.

77 Graziella CURTI, Do
sinal ao sonho. Perguntas

ao recém-nascido
Dicastério da

Comunicação social, em
«DMA» XXXIX/1 (1992),

34-38,34-35.

78 Cf INSTITUTO DAS FILHAS

DE MARIA AUXILIADORA, CG
XIX. Atos, 80.

79 INSTITUTO DAS FILHAS DE

MARIA AUXILIADORA Atos
CG XIX, 27.
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Esta é uma preocupação constante do Instituto, que sempre
demonstrou sensibilidade ao aprendizado das novas lingua-
gens para viabilizar a comunicação com os jovens. 

4.2. Etapas significativas 

O Instituto soube tomar decisões estratégicas por meio das vá-
rias etapas de percurso. Além da criação do Âmbito para a 
Comunicação social, merece um aceno a ação da ECOSAM
(Equipe de Comunicação Social América), que permitiu e gerou,
no continente americano, um fecundo caminho de reflexão a
partir da prática. Tratou-se de potenciar a consciência do papel
das Coordenadoras para a Comunicação social em cada inspe-
toria, com a finalidade de acompanhar e orientar as experiên-
cias na área educativo-comunicativa, conscientes de que este
aspecto é transversal a muitos outros. 

Uma vez constituído o Âmbito, privilegiou-se sobretudo a for-
mação específica das FMA na área da comunicação, e se pla-
nejou para tal finalidade a modificação de dois instrumentos
internos do Instituto: a revista Da Mihi Animas (DMA) e o 
Noticiário. Com relação à revista DMA, o escopo foi “fazer uma
Revista que reflita sobre os grandes temas do Capítulo, que tor-
ne mais próxima a vida do governo do Instituto com todas as
problemáticas que comporta, que delineie alguns temas da 
Comunicação social e enfim torne tranparente a política infor-
mativa que queremos perseguir”.80

Procedeu-se gradualmente para abrir a todo o Instituto a pos-
sibilidade de ter acesso diretamente às notícias, providencian-
do, de início, a tradução em três línguas: espanhol, português
e inglês, e em seguida também em francês. Na produção 
das notícias, o Âmbito sempre tem privilegiado a memória das
origens traduzida em estilo contemporâneo, a dimensão mis-
sionária, a visibilidade de acontecimentos da vida do Instituto
como avaliações, festa da gratidão e outros. E tem cuidado 
sobretudo do setor livros e vídeos.

As várias iniciativas têm como perspectiva esclarecer e trans-
mitir a estreita relação que existe entre o Sistema preventivo e
a Comunicação social, demonstrando que ser educadoras su-
põe ser profundamente comunicadoras na fidelidade criativa
aos Fundadores.

80 Graziella CURTI, 
Do sinal ao sonho, 37.
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4.3. O papel da Conselheira para a Comunicação social 

A tarefa da Conselheira para a Comunicação social é descrita
no artigo 130/bis das Constituições, no qual explicita-se a res-
ponsabilidade de refletir e agir, para coordenar a animação e a
formação à Comunicação social das FMA. Sua tarefa é também
estabelecer relações com as Coordenadoras inspetoriais, às
quais é confiado o papel de animação da realidade da Inspe-
toria do ponto de vista da Comunicação e, em outra instância,
o de ajudar o Âmbito na reflexão e no modo de configurar a
comunicação no Instituto. 

À Conselheira e às suas Consulentes são confiadas fundamen-
talmente três áreas de intervenção: Animação-Formação, Infor-
mação, Produção.

A Animação concretiza-se em particular com as Consulentes
do Âmbito, nos contatos diretos e por meio da participação aos
cursos, aos seminários, aos encontros interinspetoriais em di-
versas nações do mundo. Animação que se faz explícita no
acompanhamento e na valorização dos recursos presentes em
cada realidade. A Formação realiza-se por meio de contatos ins-
titucionais, ou ocasionais, e encontros, seja em nível continental
seja em nível inspetorial, os quais apontam para a formação
profissional das Coordenadoras Inspetoriais da CS. Também
entra no objetivo formação, a participação aos cursos organi-
zados por outras Instituições acadêmicas 

A Informaçãocontribui para tornar públicas as ações educativas
da Instituição. O Âmbito para a CS procura sensibilizar as FMA
para uma maior informação que relate o cotidiano, cientes de
que cada gesto pode incidir na sociedade e nas diversas reali-
dades. A informação qualificada é um dos elementos indispen-
sáveis e um critério fortemente sublinhado no Âmbito. Entre
as indicações opeacionais, ou sugestões que são propostas às
Inspetorias, pede-se a elas para elaborar as informações inter-
nas e externas do Instituto, e cuidar dos «noticiários inspeto-
riais» de modo que se forme nos destinatários um correto uso
da informação.

A Produção (subsídios vários, vídeos, publicações) é uma es-
colha para dar qualidade à comunicação. O Âmbito promove
esta atenção em nível central, mesmo privilegiando e animando

O Âmbito para a CS
procura sensibilizar 

as FMA 
para uma maior 

informação que relate
o cotidiano, 

cientes de que cada
gesto pode incidir 
na sociedade 
e nas diversas 
realidades. 

“
“
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a produção local nas várias inspetorias por existir material 
inculturado e mais sintonizado com as diversas realidades. 

É interessante assinalar a relação com os outros Âmbitos 
de animação do Instituto, em particular com o da Formação
porque cada FMA deve ser comunicadora; com o da Pastoral
juvenil, que estabelece o contato com as tendências atuais dos
jovens; com o Âmbito das Missões porque oferece informações
e instrumentos para uma evangelização mais inculturada e res-
peitosa de cada cultura.

4.4 As escolhas operacionais fundamentais do Âmbito
para a Comunicação social

A modalidade operacional do Âmbito para a Comunicação 
social no Instituto delle FMA, que se delineia nas três áreas:
Animação-Formação, Informação, Produção, exprime-se em 
algumas frentes específicas.

4.4.1. A nova configuração da Revista Da Mihi Animas a
partir dos anos Noventa

Com a constituição de um novo Âmbito, a Revista Da Mihi Ani-
mas assume um estilo narrativo e enfrenta o desafio da comu-
nicação como espaço de encontro, diálogo, escuta necessária
no cotidiano de cada comunidade. 
A ideia de comunicação vai além das simples e rápidas infor-
mações. O editorial da Revista DMA, em 1990, começa citando
alguns desafios dos anos precedentes: «nova evangelização»,
«nova educação da mulher», motivos pelos quais a Revista pro-
põe-se continuar a reflexão ajudando a penetrar e ler com aten-
ção educativa os novos fenômenos.

Ao delinear a história e o desenvolvimento da Revista, Ir. Mara
Borsi ressalta que “o periódico nasce nos anos ‘50 depois das
insistentes solicitações das FMA diretamente empenhadas na
animação dos oratórios festivos. Elas sentiam a exigência de ter
um instrumento prático que pudesse orientar a preparação da
catequese e das atividades lúdicas, teatrais, musicais dirigidas
às oratorianas”.81 A partir do CG XIX e segundo as suas indica-
ções, a Revista DMA passa de revista de Pastoral juvenil a ins-
trumento formativo para as FMA. 

Os temas que são propostos são núcleos de reflexão do Insti-

a Revista Da Mihi 
Animas assume 

um estilo narrativo 
e enfrenta o desafio 

da comunicação como
espaço de encontro,
diálogo, escuta 
necessária no 

cotidiano de cada 
comunidade

“
“

2013 DMA SPECIAL-portogheseOK_Layout 1  06/09/13  13:01  Pagina 47



48

tuto. Propõe-se continuar caminhos de reflexão e suscitar um
maior sentido de pertença. Com o passar dos anos houve re-
visão particularmente da apresentação gráfica e da articulação
da Revista. O ano de 2006 assinala a passagem a uma apresen-
tação gráfica inteiramente colorida e a uma configuração com
forte conteúdo mais articulada e acessível a todos. É um acesso
também favorecido pelo tipo de articulação. A Revista DMA
compõe-se de quatro núcleos incluindo artigos corresponden-
tes: Dossiê, Primeiro plano, Em busca, Comunicar. É publicada
em várias línguas: francês, inglês, italiano, polonês, português,
espanhol, alemão. Para outras línguas, providencia-se no local
a tradução do texto inteiro ou de algumas de suas partes (ja-
ponês, flamengo, vietnamita...).

A partir da análise dos conteúdos predominantes da nova con-
figuração, emerge a atenção da Revista para promover em nível
pessoal e comunitário a capacidade de encontrar tempo para
a comunicação interpessoal, para conhecer as dinâmicas da
cultura emergente, para tornar-se hábeis comunicadoras em
vista de uma ação educativa mais inculturada e eficaz.82A partir
de 1990 aproximadamente, as rubricas dedicadas à relação edu-
cação-comunicação solicitaram as FMA a familiarizar-se com
as novas linguagens, assim como João Bosco e Maria Domingas
Mazzarello no seu tempo souberam dialogar com a cultura
ccontemporânea. Por meio do Dossiê dá-se visibilidade para
experiências de algumas comunidades educativas que conse-
guiram transformar em prática aquilo que para outras ainda era
teoria. 

Nos primeiros anos da Revista visava-se a oferecer preponde-
rantemente informações, quase uma espécie de alfabetização
às linguagens da mídia que se tornavam mais difundidas pela
cultura. Sucessivamente dirigiu-se a atenção para a partilha de
experiências publicando boas praxes de modo a incrementar
nas comunidades educativas, o empenho de agir concretamen-
te para ser eficazes na obra educacional.

A Revista evidencia como o conhecimento educativo e crítico
das novas tecnologias pode levar a estabelecer relações mais
profundas sobretudo com os jovens. A comunicação está ligada
à solidariedade, à interioridade, para superar as barreiras. A óti-
ca comunicativa ainda vai além: considera-se importante en-

82 Mara BORSI, 
Um laboratório 

de formação, 311-312.
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contrar ocasiões na comunidade que favoreçam a comunicação
interpessoal, conscientes de que, vivendo relações de maior
qualidade, estas influenciam positivamente a missão entre os
jovens. 

Defronte ao rápido desenvolvimento das tecnologias da infor-
mação e à proposta dos seus valores, a Revista propõe um co-
nhecimento e uma visão construtiva e crítica, de modo a orien-
tar as escolhas. Convida as FMA a serem contemporâneas da
cultura na qual estão inseridas, a saberem ler a realidade e dia-
logar com ela. A comunicação mediada é sempre proposta co-
mo uma oportunidade e um caminho a ser perseguido para
que se alcance a comunhão e se coloque com amor na histó-
ria.

4.4.2 A coleção de publicações O Gong

Nas escolhas do Âmbito CS, o Instituto empenha-se para tornar
viável uma obra de sensibilização sobre a comunicação nas vá-
rias inspetorias, em uma visão de transversalidade a serviço da
evangelização. Um instrumento eficaz para este escopo é cons-
tituído pela publicação periódica da Coleção O Gong. 

Suas origens são assim descritas por Ir. Graziella Curti em uma
circular às Inspetoras e às Coordenadoras inspetoriais para a
Comunicação social (24 de outubro de 1993):

«Estamos procurando levar a termo, juntamente com um grupo de
referência de FMA, a redação de algumas linhas de fundo para todo
o Instituto, sobre a comunicação social e a nossa política educativo-
pastoral a este respeito».83

O primeiro volume é intitulado Mulheres em redee publicado
em 1994. Introduz o conteúdo partindo de algumas interroga-
ções:

• Como enfrentar a cultura atual?

• Como traduzir no hoje as intuições das origens?

• Como organizar um Dicastério para a Comunicação Social?

• Como coordenar a coordenação inspetorial?

O breve texto propõe-se identificar na comunidade religiosa,
nos ambientes educativos e na catequese, algumas atitudes re-
lacionadas com a nova cultura da mídia. Apresentando a mo-

83 Material de arquivo 
do Âmbito 
para a Comunicação 
social FMA.
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dalidade da coordenação inspetorial, define a identidade da
Coordenadora CS e sua contribuição específica na animação.84

O segundo volume da Coleção, o Gong 2, com o título Uma
antena sobre o mundo, é publicado em 1995, período de pre-
paração ao CG XX, e sintetiza as dinâmicas de leitura e percep-
ção crítica no campo da mídia. O Instituto, no novo contexto
cultural, aponta para uma informação de qualidade que faça
prevalecer notícias significativas, sensibilizando a tornar públi-
cas as experiências educativas que são vivenciadas nas comu-
nidades. Um aspecto importante tratado é o profissionalismo
no campo da comunicação, motivo pelo qual preparam-se cur-
sos de formação ou se incentiva a participar dos que são orga-
nizados por outras Instituições. 

O Gong 3, Por uma comunicação de qualidade,é publicado em
1998 com o objetivo de dar a conhecer a política informativa
do Instituto, os canais de comunicação presentes nos vários
níveis, o estilo de fazer notícia. O Instituto toma maior cons-
ciência de que o fluxo de informações é muito importante tanto
dentro como fora para favorecer a passagem de notícias cor-
retas, à luz das experiências realizadas na Igreja em tal campo.
O Gong 3 incentiva a favorecer a comunicação que reforça o
sentido de pertença e a unidade; a capacidade de dar a conhe-
cer as experiências em nível educativo-cultural; o empenho
por uma informação completa, objetiva, sem o desconforto de
ignorar tanto os aspectos positivos como os negativos de uma
determinada realidade.

Em 2008 é lançado o Gong 4 com o tema: A educomunicação.
Pequenos passos na nova cultura.85Apresenta-se com novida-
des, não somente pelo tema específico expresso no título, com
um termo e um conceito pouco conhecidos, mas sobretudo
porque fruto de reflexão e de processos interâmbitos. Em linha
com o costume, que se tornou uma praxe no Instituto, de ofe-
recer instrumentos de animação e documentos elaborados em
conjunto, o quarto Gong também garantiu a pesquisa e a re-
flexão em particular dos âmbitos para a Comunicação social e
a Pastoral juvenil. O processo realizado em conjunto amadu-
receu no confronto frequente com o Conselho geral, com as
Consulentes e com as Coordenadoras CS e PJ de cada Inspe-
toria. 
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A pesquisa cognitiva sobre a relação comunicação e educação,
base do conceito de educomunicação, e a aplicação operacio-
nal, nascidas em ambientes não salesianos, foram assumidas
pelo Instituto porque este novo paradigma cultural revelou-se
uma expressão atual do carisma. Na educomunicação é possí-
vel retraçar aspectos que prolongam no hoje o estilo comuni-
cativo de Dom Bosco e di Maria Domingas Mazzarello. 

Com o trabalho supraindicado, desejou-se oferecer às comu-
nidades educativas, em particular a cada FMA, uma reflexão ar-
ticulada e uma proposta viável para favorecer o início ou pro-
muover a continuidade de processos educomunicativos como
modalidade concreta de viver hoje a missão. O Gong 4 pode
constituir um primeiro passo para sensibilizar as comunidades,
socializar experiências, incentivar ulteriores caminhos inspe-
toriais e locais. Sobretudo, quer ser uma proposta e uma con-
tribuição à pesquisa em andamento sobre a atualização e o
aprofundamento do Sistema preventivo.

É recente a publicação do Gong 5 (2012) com o título: Na cultura
da Comunicação. Um mapa para orientar-se. Este número da
coleção é fruto - como se ressalta na Introdução - do trabalho
de uma Comissão Internacional da Comunicação, formada por
FMA, leigas e leigos peritos no campo da Comunicação social
e prevista na Programação do Conselho geral para o sexênio
2009-2014 (3.4 d). Esta comissão foi instituída para implementar
um processo destinado ao estudo, à pesquisa e à proposta de
orientações e de caminhos concretos em torno da cultura da
comunicação, na ótica educativa, em diálogo com os vários Âm-
bitos. 

A finalidade do Gong 5 é tecer um grande diálogo sobre a cul-
tura da comunicação, em chave educativa, em todo o Instituto
e criar assim a consciência da incidência que os cenários da
contemporaneidade têm sobre a nossa identidade e sobre a
missão educativa.

O texto propõe-se a promover um caminho de reflexão, de
aprofundamento e de escolhas específicas para a elaboração
de respostas competentes e responsáveis no campo educativo.
Entende oferecer uma contribuição para dar vigor ao empenho
de anunciar o Evangelho em um mundo marcado pela rapidez
das mudanças, pela digitalização da informação, pela plurali-
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dade das pertenças e das plataformas de produção das men-
sagens culturais.

É expressão de uma busca sobre a qual dialogou-se também
com as coordenadoras de Comunicação social de todas as ins-
petorias, as quais ofereceram sua contribuição de pensamentos
e de propostas para que fosse traduzida em práticas e ações
nas Comunidades educativas. 

4.4.3. O Site Web: www.cgfmanet.org

Em 1996-97 o Instituto decide entrar para fazer parte da grande
Rede Internet por meio da criação do próprio Site Web colo-
cado on-line no mês de janeiro de 1998. As FMA estão cientes
de que “ter uma página Web significa partilhar opiniões, inte-
resses, conhecimentos com o mundo dos navegadores, com
sites de instituições educativas, empresas, organizações, enti-
dades que diariamente são visitados”.86

O critério fundamental que orienta a escolha é a necessidade
de alcançar os jovens, talvez o público mais internauta, para re-
latar a própria história, sugerir propostas e espaços de diálogo.
A home page do site inicial87 é organizada com quatro títulos:
A memória e o hoje, FMA no mundo, Um carisma para os jo-
vens, On line…passapalavra.

O dinamismo que acompanha a iniciativa, não cessa: foi aberto
um caminho de contínua pesquisa para oferecer um serviço
de qualidade. No ano 2001 vê-se necessária uma reestruturação
tanto da apresentação gráfica como dos conteúdos. O trabalho
termina em 2002, na proximidade do CG XXI. Nesta nova con-
figuração é inserido um espaço que convida à troca de opiniões
entre as FMA nos diversos continentes: abre-se o Fórum para
permitir a todo o Instituto seguir de perto o percurso do Capí-
tulo. 

Uma terceira versão do Site data de 2004. As sessões presentes
chegam enriquecidas de dados e de conteúdos. Outras partes
se integram: Solidariedade, com a atualização dos projetos,
com as adoções à distância, com a parte relativa ao voluntaria-
do; Documentos; Link; Bancadati; Âmbitos do Conselho geral.

Nos primeiros meses de 2005 iniciam-se os passos para uma
nova e mais radical reestruturação. Como Âmbito para a Co-

86 ÂMBITO PARA A

COMUNICAÇÃO SOCIAL

FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA, Por uma
comunicação de

qualidade. 
O Gong 3, Roma, 

Instituto FMA, 1998, 25.

87 O endereço eletrônico
do site era:

http://www.cgfma.org
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municação social, percebe-se a necessidade de uma reflexão
aprofundada e de uma avaliação atenta das ressonâncias sobre
o Site, em geral positivas, mas também das sugestões para tor-
ná-lo mais ágil, mais facilmente utilizável, mais veloz, mais in-
terativo. A reflexão do Âmbito é longa, acurada, conduzida com
um trabalho de equipe em colaboração e consulência com ou-
tros Âmbitos centrais de animação e com Peritas/os externos à
casa geral. 

A perspectiva de alguns simples retoques ao Site precedente
transforma-se progressivamente na decisão de proceder a uma
radical reestruturação, que é confiada à sociedade Ipermedia
Serviços. Entre as sessões renovadas ou introduzidas estão:
Banca Datique se tornou pública, Infoline, Ufficio Stampa, Spa-
zio Giovani interattivo, Invideo e outras partes. 

Todos os conteúdos são traduzidos nas cinco línguas principais
do Instituto: francês, inglês, português, espanhol, polonês por
isso é um portal de entrada composto de cinco Sites Web. As
tradutoras sempre prestam uma ajuda indispensável para que
cada FMA possa utilizar adequadamente esta via de comuni-
cação. O novo Site foi inaugurado no dia 8 de dezembro de
2005,88 mesmo se o trabalho complementar e de integração
prosseguiu pelo ano de 2006. 

Para melhor acompanhar o CG XXII (2008), insere-se um Site
especial no portal institucional mas totalmente independente
dele. A plataforma elaborada permite tornar o Capítulo um es-
paço aberto e interativo para todo o Instituto, graças às atuali-
zações (frequentemente em tempo real) das notícias, das fotos,
dos vídeos, do Fórum. Particularmente “quente” na frequência
das usuárias, é a semana das eleições da Madre e das Conse-
lheiras gerais.

4.4.4. A proposta da educomunicação

O termo educomunicação, que reflete o ponto de vista latinoa-
mericano,89 é assim definido pelo prof. Ismar de Oliveira Soa-
res:

«Educomunicação é o conjunto das políticas e das ações inerentes à
planificação, à atualização e à avaliação dos processos e produtos
destinados a criar e reforçar ecossistemas comunicativos nos ambien-
tes educativos ‘presenciais ou ‘virtuais’.

88 No dia da inauguração,
festa da Imaculada,
foram expressos
“sonhos” relativamente
ao site do Instituto:
“Gostaríamos que o site
se tornasse um lugar de
interação, de encontro
para cada fma. Um canal
de evangelização. Um
espaço onde alcançar e
oferecer ideias,
informações. Uma casa,
um pátio onde muitos
possam vir para
encontrar-se, para estar
conosco, sobretudo
muitas/muitos jovens.
Gostaríamos – por meio
do site web – de oferecer
uma imagem de família
bela, aberta, acolhedora,
um rosto de Instituto
que suscite alegria,
curiosidade, desejo de
conhecer e de
encontrar”.

89 «Em abril de 1991 em
Quito, (Equador) os
ministros da Instrução da
América Latina e do
Caribe se reúnem para
discutir sobre a
necessidade de adotar
uma nova estratégia
educativa orientada para
responder às
necessidades sociais e às
mudanças na esfera
econômica, cultural e
tecnológica. Nas
conclusões do encontro
os ministros sublinharam
a importância, sobretudo
para a escola, de formar
sujeitos capazes de
resolver problemas
novos, criativos e
críticos. O documento 
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[…] Realmente, a educomunicação caracteriza-se pela busca perma-
nente de respostas, conceituais e práticas, às complexas questões
presentes nas condições de vida da sociedade contemporânea. […]
As práticas educomunicacionais procuram fazer convergir suas ações
para um único e grande objetivo: ampliar o coeficiente comunicativo
das ações humanas».90

No contexto europeu, o conceito é discutido no 1º International
Congress on Communication and Educationpela pesquisadora
francesa Geneviève Jacquinot, docente na Universidade de Pa-
ris 8 - Sorbonne. Quando se trata de estabelecer a relação exis-
tente entre educação e comunicação, Ismar de Oliveira Soares
sustenta que são três as hipóteses: uma que estabelece uma
total autonomia entre a educação e a comunicação; uma se-
gunda que acredita na existência de uma relação-aliança estra-
tégica entre ambas; uma terceira que sustenta que existe a
emergência de um novo campo: a educomunicação.

A educomunicação vai além de uma leitura crítica da mídia. 
É uma realidade mais profunda que procura criar «verdadeiros
ecossistemas comunicativos», em qualquer ambiente ou espa-
ço comunicativo. A esta altura, o papel do educomunicador 
como profissional da área é muito específico. Deve-se interes-
sar sobretudo pela «qualidade das relações comunicativas»;
além disso deve tornar efetivo «o exercício interativo» entre os
sujeitos que intervêm em um processo educativo.91

O Reitor-Mor, Dom Pascual Chávez Villanueva,no ano de 2005
escreve aos salesianos:

«Naturalmente a comunicação social coloca desafios à Congregação,
à sua vida e à sua formação. Devemos repensar a nossa existência no
interior desta cultura midiática, mas também devemos prestar atenção
naquilo que comunicamos. Nós podemos transmitir muitíssimas 
informações e conhecimentos por meio das novas tecnologias, mas
é também verdade que comunicamos sobretudo o que somos. Po-
demos portanto ser peritos e professionalmente preparados, mas ao
mesmo tempo comunicar a nossa mediocridade e mesquinhez, ou
a nossa coerência e honestidade».92

No mesmo ano, a Madre geral das FMA, Madre Antonia Co-
lombo, falando da educomunicaçãoem um dos encontros com
as neo-Inspetoras afirma:

«A educomunicação é para nós um campo privilegiado no qual in-

conclusivo incentivava,
portanto, a escola a re-

compreender-se a partir
da cultura gerada pela
comunicação e pelas
novas tecnologias».

Giovanna GAMBA - Elena
MORGANTI,

Educomunicação, em
«DMA» XLVI/3-4 (1999)

38-39,38.

90 Ismar de Oliveira
SOARES,

«Educomunicação», em
Franco LEVER - Pier Cesare

RIVOLTELLA - Adriano
ZANACCHI (Eds), A
Comunicação. O

dicionário de ciências e
técnicas, Roma, Elle Di

Ci, Rai-Eri, LAS, 2002, 418-
421, 418-419.

91 Cf Ismar de Oliveira
SOARES, 28.

92 Pascual CHÁVEZ, Com a
coragem de Don Bosco
nas novas fronteiras da
comunicação social, em

«Atos do Conselho
Geral», Roma, Editora
S.D.B., LXXXVI/ljulho-

setembro (2005), n. 390,
3-46,30.
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vestir recursos. A educação, se realmente quer ser vital, deve con-
frontar-se hoje com os desafios da era da comunicação. Sistema aber-
to de comunicação, a educomunicação apela para a vasta rede das
relações que configura a pedagogia do ambiente (real e virtual). Apre-
senta-se por isso como caminho para atualizar o Sistema preventivo.

A educomunicação reforça nos alunos a consciência de serem cida-
dãos de uma sociedade global, desenvolve neles a capacidade de
orientar-se, dialogar, produzir o saber, veicula uma ética e um estilo
de vida, com novas formas de pensar, sentir e agir tendo em vista a
construção de uma convivência democrática. Escolher o caminho da
educomunicação significa afirmar que a tarefa do professor – e de to-
do educator – é sobretudo ser comunicador e facilitador de proces-
sos, a partir da própria experiência cotidiana, com uma contínua e
constante atitude crítica de pensamento e de ação. É colaborar em
rede para a construção comum do saber e das aprendizagens vitais».93

São afirmações que permitem colher tanto o conceito, as teo-
rias e as práticas sustentadas pela educomunicação, como sua
importância no nosso carisma educativo e no percurso reali-
zado pelo Instituto por meio do Âmbito para a Comunicação
social juntamente com o Âmbito para a Pastoral juvenil.94

O conhecimento e o processo de sensibilização para este novo
modo de entender a relação Comunicação-Educação, iniciado
nos anos ‘90, são uma proposta a tal ponto válida que nas op-
ções95do CG XXI de 2002 a educomunicaçãoé considerata “prá-
tica educativa transversal à missão do Instituto” e resulta esco-
lhida como uma das quatro áreas aprofundadas nos Seminários
de espiritualidade de Comunhão propostos a todas as FMA no
curso do sexênio sucessivo (2004).

A educomunicaçãoencontra uma forte convergência de crité-
rios com o Projeto formativo das FMA (2000) e com as Linhas
orientadoras da missão educativa (2005), porque está em pro-
funda sintonia com o Sistema preventivo. Contribui realmente
para uma nova leitura da relação educação-comunicação-evan-
gelização, como está explicitamente afirmado no texto das Li-
nhas.

93 Madre Antonia
COLOMBO, Encontros com
as Neo-inspetoras, Roma,
26 de janeiro-5 de
fevereiro de 2004.

94 «Na praxe salesiana a
comunicação educativa é
criação de relações
recíprocas e
intergeracionais, abertas
e profundas, colocadas
em um amplo sistema no
qual agem forças sociais,
culturais, institucionais e
econômicas. Responde
às necessidades como o
conhecimento, 
o confronto com 
o diferente, a troca e a
colaboração». INSTITUTO

DAS FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA, Para que
tenham vida e vida em
abundância, 38.

95 «Na educomunicação
vemos um caminho que,
enquanto Comunidades
educativas, podemos
percorrer na missão
educativa entre os
jovens, em um contínuo
processo de formação,
com mentalidade de
mudança, em estilo
flexível e fiel ao carisma».
ÂMBITOS COMUNICAÇÃO

SOCIAL E PASTORAL JUVENIL

FILHAS DE MARIA

AUXILIADORA,
Educomunicação, 44.
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CONCLUSÃO
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Com a reflexão oferecida pelo Âmbito para a Comunicação so-
cial a cada FMA, desejou-se percorrer um trecho da história do
carisma com uma atenção especial à dimensão comunicativa.
Podemos com razão afirmar que o Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora sempre se deixou interpelar, mesmo com ritmos
diferenciados, pela realidade exigente de mudanças rápidas.
Empenhou-se nos diversos contextos históricos numa busca
incansável e inteligente para caminhar no ritmo dos tempos,
dialogando com a cultura do próprio território e do mundo. 

Um caminho feito de luzes e sombras e, com os limites próprios
de cada realidade humana, pois a mudança de mentalidade é
um desafio complexo, um processo não facilmente realizável
e nem mesmo totalmente verificável. A nossa história foi cons-
truída por Irmãs que, com olhar profético souberam vislumbrar
caminhos novos e com audácia empenharam-se pessoalamen-
te lançando-se rumo a fronteiras inéditas. E construída por Ir-
mãs que, com passos mais cautelosos e mais lentos, entraram
porém no dinamismo de transformação da sociedade, cons-
cientes de que o carisma é um potencial vivo e de futuro, con-
fiado à responsabilidade de cada uma. 

A partir de 1990, com a decisão do CG XIX de constituir um
novo Âmbito de animação, o Instituto assumiu com maior cla-
reza a consciência de que os fenômenos da Comunicação so-
cial requerem uma explícita e mais competente atenção. Desde
o início, a tarefa de animar o Âmbito em uma época de mudan-
ças vertiginosas é orientada prioritariamente para fazer com-
preender às comunidades educativas, em particular às FMA,
que existe uma relação vital de reciprocidade entre educação-
comunicação-evangelização. Isto requer a capacidade de su-
perar o quanto possível a ótica estreita da Comunicação social
que dá atenção unicamente às novas tecnologias, ao seu fun-
cionamento e à sua utilização. 

O empenho que atualmente continua a sustentar o caminho
do Âmbito é o de aumentar a consciência e a capacidade de
aprender a pensar e a agir de modo transversal às implicações
da Formação e da Educação, assumindo a mentalidade do tra-
balho «em Rede» com todos os Âmbitos, como nova modali-
dade de organização e construção do saber. Para a vitalidade
plena do carisma.
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A nossa história foi
construída por Irmãs

que, com olhar 
profético souberam
vislumbrar caminhos
novos e com audácia
empenharam-se 
pessoalamente 

lançando-se rumo 
a fronteiras inéditas.

E construída 
por Irmãs que, 
com passos mais 
cautelosos e mais
lentos, entraram 

porém no dinamismo
de transformação 
da sociedade...

“
“
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Na celebração dos 60 anos da Revista DMA
desejamos partilhar uma reflexão sobre a comunicação
na história do Instituto das Filhas deMaria Auxiliadora.

Na redação fomosmovidas pelo desejo de compartilhar
uma dimensão importante do Instituto não totalmente conhecida;
pela gratidão pelo dom de um carisma com forte capacidade
educomunicativa; pelo sonho de que a nossa Família
continue com audácia o caminho exigido pelos
“sinais dos tempos”para vivermos com amor e competência
na cultura da comunicação.
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