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Nesta pesquisa de mestrado, pretende-se explorar e aprofundar questões levantadas durante o 

trabalho de Iniciação Científica feito a partir da análise do Jornal Mensal das Obras Sociais da 

Paróquia de São José e Santa Terezinha de Bragança Paulista (SP), chamado “Garotos” - 1953 

á 1955 (fonte arquivada no CDAPH). As conclusões indicaram novas possibilidades de 

pesquisa uma vez que se percebeu a forte influência do criador do jornal, padre Aldo Bollini 

com o poder público da cidade. Ampliando as fontes e evidenciando uma ainda não 

explorada, como o Jornal “A Voz de Bragança”,  o trabalho tem por objetivo observar a ação 

educativa e evangelizadora da Igreja Católica através da atuação do Padre e as articulações 

que fazia junto ao poder público do município.  A análise será desenvolvida a partir da leitura 

dos impressos citados e de demais fontes que se mostrarem pertinentes no decorrer da 

pesquisa. A pesquisa será pautada nas reflexões teóricas e metodológicas propostas por 

autores como Ginzburg (1986, 2002 e 2007), De Certeau (1976) e Cruz e Peixoto (2007) entre 

outros. 

  

Palavras-chave: Educação Católica, Bragança Paulista, imprensa.  
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1 – Introdução: 

 

Esta pesquisa de mestrado tem como tema mais amplo a relação educação e Igreja 

Católica no âmbito da história da educação brasileira, mais especificamente a educação 

católica e suas influências em Bragança Paulista (SP). Pretende explorar e aprofundar 

questões levantadas durante o trabalho de Iniciação Científica e de conclusão de curso feito a 

partir da análise do Jornal mensal das obras sociais da paróquia de São José e Santa Terezinha 

de Bragança Paulista, chamado “Garotos” (fonte arquivada no CDAPH). O citado trabalho se 

insere em um recorte temporal iniciando em 1953 (data da criação deste jornal) e estende-se 

até 1955, período em que foi possível para uma pesquisa de um ano e meio. Contudo, os 

resultados identificaram importantes relações entre o Pe. Aldo Bollini, o idealizador do jornal, 

e a administração da cidade, bem como entre pessoas influentes na política local, estando 

envolvido com a construção de um grupo escolar, o Grupo Coronel Francisco Assis 

Gonçalves. Identificou-se, também, que o padre utilizava o jornal como meio de arrecadação 

de fundos e serviços para a construção do grupo escolar e para a divulgação das obras em 

construção, exortando os fiéis á colaborarem com donativos e mão-de-obra. O jornal 

apresenta ainda, uma proposta de educação evangelizadora, e uma moral pautada nos 

princípios Cristãos Católicos, ancorada em forte diferenciação entre os sexos e na educação 

familiar como esteio para uma sociedade coesa.  

As análises indicaram também para uma relação dos ideais correntes no âmbito local com 

as ideias que circulavam no contexto mundial da época. Indicaram também, fontes ainda não 

exploradas como o Jornal diocesano “A Voz de Bragança” coordenado pelo mesmo padre. Se 

o Jornal “Garotos” era destinado à população em geral e com uma linguagem e vocabulário 

condizente com seus destinatários, na “Voz de Bragança” se lê um forte posicionamento 

político anticomunista destinado a um público marcadamente intelectual e de elite. Em um 
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arquivo particular da escola privada, o IEST (Instituto Educacional Santa Terezinha ), que 

atualmente pertence a paróquia Santa Terezinha, encontramos outras edições do jornal 

“Garotos” ainda por serem exploradas. A relação do jornal e do padre Aldo com este Instituto 

ainda necessitam ser elucidadas. 

No cenário da época estudada, fermentavam ideais de novas formas de governo, o 

mundo dividia-se entre socialismo e capitalismo, a Igreja revia seus ideais, também tentado 

sobreviver e reordenar-se em meio à heterogeneidade interna e às novas realidades que se 

abriam no mundo. Nesse contexto, também nascia um novo ideal de ser humano. Circulavam, 

desde décadas anteriores, ideias educacionais de renovação, de homens e mulheres mais 

autônomos, educados para e com a experiência, em uma escola laica e aberta às camadas mais 

pobres da sociedade e que servissem também de mão de obra qualificada. As relações de 

consumo também se modificavam com a expansão da indústria de bens de consumo e bens 

culturais, pelos novo meios de comunicação, o rádio e o cinema. Ou seja, a escola e toda 

forma de educação tradicional era questionada. 

Como padre Aldo Bollini se posicionava em meio a essas mudanças e às 

determinações da Santa Sé? Apesar de seu discurso conservador e anticomunista, foram 

observadas marcas de algumas ideias da época: do movimento escolanovista, da influência 

das teorias psicológicas para a educação e dos ideais de erradicação do analfabetismo. E, não 

obstante, todas as imagens construídas em torno desse personagem e as imagens que ele 

mesmo construiu sobre si mesmo e que apareceram em “Garotos”, havia uma ligação íntima 

do padre, dos seus colaboradores e de tudo o que se apresentava no jornal “Garotos”, desde 

sua idealização, com tudo o que se passava no resto do mundo. Entretanto, quem era de fato 

esse personagem tão intrigante? Representava uma influência da instituição privada no poder 

público ou era um instrumento do poder público na vida privada?  

São questões que nos remetem a possibilidade e a necessidade de novas pesquisas que 

busquem análises mais aprofundadas das relações entre o cenário micro da paróquia São José 

e Santa Terezinha, em Bragança Paulista, com o macro da sociedade e da Igreja, nas décadas 

de 50 a 80, período em que atuou mais efetivamente padre Aldo Bollini. 
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2 – Público e privado 

 

Demerval Saviani (2010) discutindo a relação público/privado na história da educação 

brasileira, afirma-a como promíscua, uma vez que nunca estiveram de fato separadas ou 

totalmente unidas essas duas esferas, beneficiando ora uma, ora outra. De modo que 

percebemos a constante interferência da Igreja na educação pública. 

Retrocedendo as fases pelas quais passaram a educação brasileira, o autor demonstra 

em cada uma delas, de 1549 á 2007,  a complexidade dessa relação. Contudo, de 1890 a 1931, 

Saviani (2010) demonstra que a instrução pública era destinada para os filhos das oligarquias. 

O advento da república (proclamada em 15 de novembro de 1889) trouxe a consolidação da 

concepção laica no plano institucional. Pois com o fim do regime do padroado, a Igreja 

separou-se do Estado e excluiu-se da escola pública o ensino religioso. Porém, foi a partir daí 

que o poder público assumiu a tarefa de organizar e manter o ensino. O que se materializou na 

forma de grupos escolares, em São Paulo, a partir de 1890. Ideia que se difundiu pelo país, e 

que abriu espaço para reformas por todo país e na organização dos serviços educacionais na 

forma de sistema. Entretanto, para fins de educação popular, a escola pública ainda estava 

distante. O autor conclui, assim, que a República Velha foi um momento de troca de favores 

entre poder público e privado (nesse caso os proprietários de terra) chamado coronelismo, o 

que acentuou mais uma vez a promiscuidade entre um e outro. 

Na discussão do período de 1931 a 1961, o autor prioriza a relação educação pública e 

industrialismo no processo de industrialização e urbanização que configurou o fenômeno da 

modernização social. E chama de “protagonismo das três trindades” a atuação de sujeitos que 

atuaram na política e educação entre 1930 e 1945 nas esferas: governamental, renovação das 

ideias educacionais e posição católica. Foram eles respectivamente: Getúlio Vargas, Francisco 

Campos e Gustavo Capanema; Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho; 

Cardeal Sebastião Leme, padre Leonel Franca e Alceu Amoroso Lima. 

A demanda por profissionais para a indústria emergia e nesse contexto a renovação 

educacional requeria avanços, de modo que o Brasil “passou de um atendimento educacional 

de pequenas proporções, próprio de um país predominantemente rural, para serviços 

educacionais em grande escala [...]” (Saviani, 2010, p. 36). 

Dentro dessa promiscuidade discutida por Saviani (2010) entre o público e o privado 

vê-se o Grupo Escolar Coronel Francisco de Assis Gonçalves construído pela liderança de 

padre Aldo Bollini e ministro Alcindo Bueno de Assis, dois protagonistas políticos de 
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Bragança Paulista, um representante da Igreja, outro da política. O Grupo escolar era tratado 

no jornal “Garotos” pelo padre Aldo, como escola pública para benefício do povo carente de 

Bragança Paulista e que, por isso, recebia apoio público. Mas, ao mesmo tempo, pedia 

“colaboração” e donativos para os paroquianos para a construção do mesmo e das “obras 

sociais” da paróquia. Para Aldo Bollini o Grupo pretendia ser, junto com as demais “obras 

sociais” da paróquia, um centro educacional que contemplava cursos profissionalizantes e 

educação de adultos. Quais seriam os limites das esferas pública e privada nesse contexto?  

Sabe-se, de acordo a pesquisa, que a infraestrutura da paróquia Santa Terezinha foi 

uma das maiores da época, sendo tratada por antigos convivas de Padre Aldo por “um 

império” no bairro do Matadouro, deixado pelo padre. Ali funcionavam escolas de carpintaria, 

bordados, estudos bíblicos, catequese, encontros paroquiais, celebrações, escola de 

alfabetização de crianças e adultos, assistência médica etc... Aldo Bollini era um incansável 

articulador entre poder público e privado, exortando fiéis, pedindo apoio de indústrias da 

cidade, solicitando apoio do poder público.  Entretanto, quais seriam as concepções 

pedagógicas de padre Aldo? Seria ele um entusiasta da educação, ou estaria buscando cumprir 

as ordens da Igreja? Se as cumpria, de que modo? Valorizava a educação profissional e 

integral do sujeito, seria um adepto das ideias escolanovistas ou se utilizava dessas ideias para 

seguir uma tendência da Igreja na época? 

Cury (2005) discutindo a relação Igreja, Estado e Educação na década de 30, mostra a 

plasticidade da Igreja no sentido de atuar e interferir na esfera pública depois de sua separação 

constitucional e consequente privatização após 1889 com o fim do regime do Padroado. 

Segundo ele, a instituição se reavivou no âmbito privado com fins a rearranjar a Nação dentro 

de um projeto seu. Com isso, assumiu diversas ações: 

 

Atuando através de uma presença congregacionista forte em colégios e 

escolas nas cidades, e em internatos ou semi-internatos que serviam as elites 

agrárias carentes de estabelecimento de ensino próximos, a Igreja pode 

continuar sendo uma instituição segura, dedicando atenção especial ao 

público feminino reconhecidamente majoritário nas escolas normais para 

professores. Após a República, um projeto eclesiástico de “opção 

preferencial pelas elites” torna-se dominante  (Cury, 2005, p.87). 

 

E acrescenta que sendo a Igreja uma das poucas instituições nacionais, atuou também 

no setor da assistência social com orfanatos, asilos e casas de misericórdia, combinando a 
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educação das elites, que eram muitas vezes as financiadoras dessas obras, e as obras sociais. 

Preenchendo algumas lacunas deixadas pelo poder público. Padre Aldo era um exemplo, já na 

década de 50, dessa relação uma vez que tinha por objetivo construir e aumentar as “obras 

sociais” da paróquia em assistência ao povo carente da cidade, utilizando-se de “Garotos” 

para pedir subsídio aos fiéis, e, sobretudo á elite bragantina.  

Com o advento da urbanização e industrialização dos anos 30, emergem os problemas 

sociais pelo êxodo rural com a falta de estrutura urbana e social do país. A Igreja novamente 

assume frentes de ação junto ao povo e na formação das elites católicas. A instituição 

desenvolvia politicas de aproximação com o Estado, por meio de interferências com um 

“poder indireto” constitucional, com o povo através da valorização do trabalho e a 

interlocução com grupos de poder não católicos, criticando teses liberais destituídas de 

fundamento teológico e criando uma “elite própria capaz de se impor por sua fundamentação 

e assim conquistar mentes e manter espaços políticos importantes” (Cury, 2005, p.89). O que 

acabou por propiciar também o aumento de imprensa própria para a disseminação dessa 

fundamentação, pois a preocupação da Instituição agora consistia nas ideologias que 

ganhavam força: o socialismo, anarquismo, e comunismo. Já que para a Igreja o “laicismo era 

o caminho para o socialismo” (Cury, 2005, p.86). Uma das grandes preocupações de padre 

Aldo Bollini em seus escritos no Jornal Garotos era o combate do socialismo e a erradicação 

do analfabetismo. 

 Cury (2005) deixa claro que a Igreja atuou amplamente na sociedade nesse período, 

procurando inserir-se no âmbito público de diversas maneiras, mas que o projeto que se 

tornou hegemônico foi a formação de uma elite católica capaz de projetos corporativos-

religiosos combatentes dos projetos socialistas. Sendo assim, embora não tenha conseguido 

todo o espaço que desejava na Constituição de 1934, a Igreja conseguiu permanências de 

alguns princípios que garantiram sua influência no poder público, entre elas, o ensino 

religioso nas escolas. 

Observa-se no Jornal Garotos, através do discurso de padre Aldo Bollini, forte apelo 

antissocialista e anticomunista. Discurso este, ainda mais acentuado e fundamentado em outra 

fonte, o Jornal A Voz de Bragança, tendo por redator o próprio padre Aldo. Também era 

enfatizada a erradicação do analfabetismo, colocando a ignorância como terreno propício aos 

males sociais, entre eles, o comunismo. 
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3- Padre Aldo Bollini e a proximidade com o Concílio Vaticano II 

 

Ramos (2005), discutindo a relação Igreja católica e educação popular no Brasil entre 

1960 e 1990, mostra a atuação de setores progressistas da Igreja em projetos de educação 

popular nesse período. 

De acordo com a autora, nas décadas de 1950 e 1960, em decorrência do Concílio 

Vaticano II e as Conferencias Episcopais na América Latina, a Igreja assume o modelo de 

Igreja “Povo de Deus” e os fiéis leigos passam a ter uma atuação mais ativa na organização 

eclesial. Esse novo modelo de Igreja também trouxe consigo o conceito de desenvolvimento, 

nos sentidos, econômico e moral.  

Nessa época o país passava por uma intensa movimentação industrial que requeria da 

população preparo para atuar nesse campo trabalhista. Muitos grupos progressistas 

articulavam-se para preparar os segmentos populares a fim de atender essa demanda. “além de 

campanhas de alfabetização, foram criados círculos, centros e praças de cultura, grupos de 

teatro, rádio, cinema, televisão, literatura popular, sindicatos, ligas, etc.” (RAMOS, 2005 p. 

115) nesse contexto, figura de destaque foi Paulo Freire. 

Segundo Ramos (2005) a educação das massas passava a ser considerada como 

instrumento de transformação social e garantia de participação de todos na democracia liberal 

de modo a transformar a sociedade brasileira de agrícola para industrial . Dessa visão decorre a 

criação de diversos órgãos com fins a educação popular. Entre eles programas de escolas 

radiofônicas etc., cria-se o MEB – movimento de educação de base, convenio entre a CNBB e 

o MEC. Aparecem também movimentos da juventude católica. A autora salienta, porém, a 

heterogeneidade desses movimentos, uma vez que permaneciam também os setores 

conservadores da Igreja, cujos embates criavam contradições no interior da instituição. Em 

qual desses setores da Instituição apoiava-se de fato, as ações de padre Aldo, sendo ele 

assumidamente conservador na doutrina, mas com profundas marcas de uma tendência de 

ideal social progressista? 

Contudo, com a revolução de 1964, muitos desses movimentos foram perseguidos e 

interrompidos e substituídos pelo Mobral, criado em 1967. (Ramos, 2005 p. 121) também 

nesse período muitos religiosos foram perseguidos e mortos, bem como muitos agentes 

progressistas.  
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A autora conclui discorrendo a respeito da atuação da Igreja em Projetos de Educação 

Popular na década de 1990. As “Pastorais Sociais” passaram a representar a intervenção da 

Igreja nesse cenário e lançam em 1996, pela CNBB, “O Grito dos excluídos”, reivindicando 

direitos e políticas em prol dos menos favorecidos.  

Não obstante, o fortalecimento da sociedade civil era bem maior em relação a décadas 

anteriores, sendo verificada pela quantidade de ONGs e movimentos populares que se fizeram 

aparecer nesse contexto. Entretanto, a atuação da Igreja por meio dos grupos progressistas se 

deu mais no âmbito da educação não-formal, “já que na educação formal segue o predomínio 

dos setores mais conservadores” (Ramos, 2005, p.127) e sua atuação política não se deu nessa 

década, mediante acordos formais, mas informais. 

Considerando essas discussões, quais seriam as heranças deixadas pelas décadas de 

1950 á 1980, vividas por padre Aldo Bollini na Igreja em Bragança Paulista para a  diocese 

bragantina?  

A análise empreendida até este momento aponta para a necessidade de 

aprofundamento da pesquisa a fim de responder as questões acima apresentadas. A 

comparação da atuação de Padre Aldo Bollini junto aos jornais “A Voz de Bragança” e 

“Garotos”, o aprofundamento do conhecimento de sua vida e formação no interior do 

Pontifício Instituto para as Missões Exteriores (PIME), o arrolamento dos contatos e alianças 

por ele estabelecidos e suas influências e interferências no poder público constituem objetivos 

de continuidade dessa pesquisa. Com isso, pretende-se colaborar para as pesquisas em torno 

da temática educação e Igreja Católica sem descuidar do trabalho com lentes diferentes que 

permitam a compreensão de como as determinações da Santa Sé chegam ao âmbito local. 
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