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 A Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Franca e Horta nasceu de uma 

doação feita em 03 de dezembro de 1805 pelos irmãos Antunes de Almeida de uma 

parte da fazenda Santa Bárbara em intenção a Nossa Senhora da Conceição. Naquele 

momento histórico provavelmente houvesse uma pequena aglomeração de famílias, 

um “ajuntamento de fogos”, mas a organização da freguesia somente foi possível com 

a doação de terra para formação de um patrimônio, que era logo loteado e vendido ou 

aforado de modo a constituir uma vila, ponto de partida para uma cidade. 

 A origem da cidade de Franca não é diferente da maioria das cidades criadas a 

partir do final do século XVIII e início do século XIX no estado de São Paulo, que se 

desenvolveram sobre um patrimônio fundiário doado à Igreja Católica Romana, sob a 

invocação de um santo orago, revelando o status político da instituição católica no 

Brasil e a cultura que se consolidou a partir daí.  

 A expansão da fronteira agrícola em São Paulo ao longo do século XIX exigiu a 

construção de cidades como entrepostos comerciais e pontos de escoamento da 

produção agrícola. Além disso, a racionalidade da expansão capitalista da fronteira 

agrícola impôs a instituição dos centros de administração dos negócios, da política e da 

justiça, e, dessa forma, logo as pequenas povoações interioranas em São Paulo eram 

providas de cartórios para o registro das posses fundiárias, rurais e urbanas, de 

Câmaras municipais, Delegacias de Polícia, Fórum e Juiz. A Igreja Católica 

desempenhou papel fundamental nesse processo, seja como aglutinadora da 

população que se formava ao redor de seu patrimônio fundiário, seja como 

organizadora da vida urbana que se desenvolvia.  

  Desde o descobrimento, em 1500, a Igreja Católica Romana esteve 

subordinada ao Estado, anteriormente ao Estado Português pelos vínculos do 

Padroado Régio, instituto que dava ao Rei de Portugal o grau de Grão Mestre da 

Ordem de Cristo e a responsabilidade pela manutenção e direção temporal da 

instituição católica em terras do domínio português. Por meio dessa vinculação, a 

Coroa Portuguesa se onerava com o pagamento das côngruas e de toda a manutenção 

dos templos e do culto, mas, em contrapartida, se reservava o direito de criar paróquias 

e dioceses e nomear padres e indicar os futuros bispos e até de censurar orientações 
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doutrinárias e políticas vindas de Roma para serem seguidas pelo clero português e 

brasileiro. Os vínculos do Padroado Régio eram profundos a ponto de constituírem o 

catolicismo romano como religião do Império Português e de obrigarem os postulantes 

a doações de sesmarias serem católicos ou a ele se converterem. 

 A Proclamação da Independência, em 7 de setembro de 1822, não alterou o 

instituto do Padroado Régio, que se manteve como política do Estado Imperial 

Brasileiro até a Proclamação da República, em 15 de Novembro de 1889, e o decreto 

119-A, de 1890, que separou a Igreja Católica Romana do Estado Brasileiro. 

 No Brasil imperial, a Igreja Católica Romana permaneceu como religião oficial do 

Brasil e passou a fazer parte da própria administração do Estado e a participar 

efetivamente da vida política da nação. Coube a Igreja a tarefa de realizar e registrar 

casamentos, batizados e óbitos, a manutenção e administração de cemitérios, registrar 

e sediar eleições (eleições paroquiais) e, a partir de 1850, com a promulgação da Lei 

de Terras, passou a registrar as posses das glebas fundiárias e delimitar as fronteiras 

dos novos municípios, que coincidiam com os próprios limites das freguesias 

paroquiais. 

 Além desses fortes vínculos políticos e administrativos entre o Estado e a Igreja 

Católica Romana no Brasil, sabe-se que todo sistema educacional brasileiro até 1890 

esteve sob o controle direto ou indireto da Igreja Católica, algo que se verificou na 

vasta rede de colégios masculinos e femininos que a Igreja estabeleceu no Estado de 

São Paulo, marcando fortemente o modo brasileiro de pensar desde a infância até a 

maturidade. 

 Dessa forma, fica claro o empenho de possuidores de terras na fronteira agrícola 

em fazer doações de glebas de terras à Igreja para que dessem origem a uma nova 

cidade, algo aceito sem maiores problemas ou questionamentos. Por outro lado, a 

doação de terras à Igreja possibilitava a demarcação e venda e aforamento das terras 

que gerariam o núcleo urbano, bem como, possibilitava a demarcação, venda e registro 

das glebas rurais, necessárias à formação da produção agrícola. 

 A venda dos lotes e a cobrança anual de aforamentos sobre eles eram as fontes 

de rendas para aquelas paróquias destinadas à subsistência do vigário, manutenção do 

culto, reforma e construção de templos e obras assistenciais, fundamentalmente asilos, 

orfanatos e hospitais e maternidades (as santas casas).  

 Com o passar do tempo e com o crescimento dos núcleos urbanos, as relações 

entre a cidade e a Igreja Católica tornaram-se conflituosas em torno da questão da 
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cobrança dos aforamentos. Além do impasse sobre a posse e uso da terra, começaram 

a surgir conflitos ideológicos motivados pela chegada ao interior de idéias não-católicas 

que partiam de igrejas protestantes, igrejas não-cristãs e ainda de intelectuais da 

cidade (professores, advogados e médicos) que se manifestavam através dos jornais 

locais e propugnavam o afastamento da Igreja Católica de qualquer envolvimento com 

a coisa pública. 

 A cidade de Franca se constituiu e cresceu nesse ambiente histórico de fortes 

vínculos com o instituto católico e no contexto da entrada da modernidade no interior 

paulista.  

 Durante todo século XIX e décadas iniciais do século XX foi um período marcado 

pela reação católica contra o mundo moderno, caracterizada por uma política visando à 

anulação dos pontos fundamentais da forma moderna de se organizar a vida em suas 

esferas materiais, sociais, políticas e mentais. A modernidade significou para a Igreja 

Católica Romana o afastamento dos centros de decisão do mundo moderno ocidental, 

notadamente na Itália, França e Espanha. A política desenvolvida por Roma durante 

todo século XIX era composta de vários programas tais como, defesa da monarquia, 

defesa de um modelo econômico e social espelhado no feudalismo medieval, 

condenação de associações sócio-políticas como a maçonaria, capitalismo industrial, 

da política liberal democrática e das propostas políticas de esquerda como o socialismo 

e o comunismo. 

 Esse quadro de tensões entre a Igreja Católica e o mundo moderno, teve início 

na Europa, mas afetou todo mundo ocidental, manifestando-se também no Brasil. As 

elites brasileiras ficavam em meio caminho entre a reação pura e simples à 

modernidade e a adesão aos avanços que o mundo moderno proporcionava. Era uma 

elite moderna no que dizia respeito aos avanços materiais, representados pelas 

máquinas, pelas ferrovias, pelos bancos, etc, mas era conservadora no que dizia 

respeito ao social e ao político. Esse quadro se multiplicava pelas cidades que se 

formaram em São Paulo, ao longo do século XIX, dentro daquele ambiente de 

profundas relações com o instituto católico.  

 Em Franca, a figura emblemática dessas relações e desse contexto foi o Pe. 

Candido Martins da Silveira Rosa, depois Monsenhor Rosa. Monsenhor Rosa foi 

ordenado padre em 1860, no Seminário Diocesano de São Paulo, sendo o sagrante o 

próprio Bispo de São Paulo, D. Antônio Joaquim de Melo. A origem eclesial do 
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Monsenhor Rosa já indica seu engajamento nas lutas da Igreja Católica em São Paulo 

contra a modernidade. 

 O Seminário Diocesano de São Paulo foi criado por D.Antônio Joaquim de Melo 

em 1855 como parte da estratégia católica em sua luta contra o mundo moderno que 

se firmava em São Paulo. O projeto era criar um local fechado, isolado, segundo as 

orientações do Concílio de Trento, para formar sacerdotes plenamente conformados 

com a política de Roma naquela sua busca por sobreviver à modernidade e recuperar o 

lugar central na sociedade ocidental, tal como ocupara anteriormente. 

 Do Seminário Diocesano de São Paulo saíram nomes importantes do clero 

brasileiro que vieram a se destacar como vigários e bispos e arcebispos atuantes na 

implementação do projeto ultramontano, tais como D. José Joaquim Vieira, ordenado 

em 1850, vindo a exercer o episcopado em Fortaleza; D. José Pereira da Silva Barros, 

ordenado em 1857, tendo sido vigário de Taubaté e Arcebispo dignátario de Darnis; 

Monsenhor Cândido Martins da Silveira Rosa, ordenado em 1860. D. Duarte Leopoldo 

e Silva, Bispo do Paraná e 1º Arcebispo de São Paulo; Monsenhor Ezequias Galvão da 

Fontoura, Cônego e Arcipreste da Diocese de São Paulo; D. Alberto José Gonçalves, 

Vigário Geral da Curitiba e 1º Bispo de Ribeirão Preto, e assim tantos outros. 

 Logo após sua ordenação ocorrida em 1860, o padre Cândido Martins da 

Silveira Rosa, foi agraciado com a dignidade de Monsenhor e enviado para Franca 

passando a ser responsável pela introdução do projeto político da romanização ou 

projeto ultramontano na cidade. 

 A atuação de Monsenhor Rosa foi voltada ao incentivo à educação católica, ao 

combate às religiões não católicas, especialmente protestante e espírita e à maçonaria. 

 O projeto político romanizador da igreja Católica comportava uma batalha contra 

o pensamento moderno, que se travava no campo da filosofia e da ciência e se 

veiculava por meio de documentos oficiais católicos, como as encíclicas que durante 

todo século XIX, condenavam a liberdade de imprensa, o liberalismo, a filosofia 

moderna e as teorias evolucionistas. Por outro lado o programa comportava um 

programa de implantação de colégios masculinos e femininos sob o comando de 

congregações e ordens religiosas como, por exemplo, Maristas, Jesuítas, Salesianos, 

La Sallistas, Irmãs de São José, entre outras. Nesses colégios seria oferecida uma 

educação formal, preparatória para a vida em sociedade, da qual fossem eliminadas as 

influências do modo racionalista e secular de pensar a vida e a própria ciência.  
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 Monsenhor Rosa foi um sacerdote inteiramente devotado a esse projeto. 

Dedicou-se à publicação de artigos e notas em periódicos, incluindo o jornal católico, O 

Aviso da Franca, combatendo a maçonaria e o espiritismo, lutou pela implantação dos 

colégios católicos, sendo responsável pela criação do Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes, das Irmãs de São José de Chamberry, doando o terreno para o seu início em 

1888. Colaborou também para a vinda dos Irmãos Maristas, que fundaram o Colégio de 

São Paulo, depois denominado Colégio Champagnat, provavelmente em 1902, seu 

último ano de vida.      

O Prospecto1 com que as Irmãs de São José se apresentaram à sociedade 

paulista, em 1859, evidencia o projeto católico de que o Mons. Rosa era o baluarte em 

Franca e região: 

Formar as meninas na prática das virtudes que convém ao seu sexo; 
fazer com que cedo contraiam hábitos de ordem, modéstia, trabalho; 
inspirar-lhes com o amor à religião, um grande afeto às obrigações que 
ele impõe; ornar o seu espírito com uma instrução apropriada à sua 
idade e aos deveres que um dia terão de cumprir na sociedade; eis o fim 
a que se propõem as Irmãs de São José no seu desvelo para com as 
jovens pensionistas, cuja educação lhes é confiada. 

 
 

Os objetivos da educação feminina católica dividiam a tarefa educacional em 

dois segmentos distintos, mas complementares: a educação e a instrução.Portanto, 

distinguiam os objetivos educacionais dos objetivos instrucionais. 

À instrução caberia levar até as educandas as conquistas e descobertas do 

saber e da ciência em assuntos meramente humanos. Os objetivos instrucionais se 

limitariam a introduzir as alunas no universo das Ciências Naturais, da Matemática, da 

Geometria etc. 

À educação caberia a tarefa de modelar o caráter da educanda conforme os 

preceitos e valores morais católicos. Os objetivos educacionais propunham levar a 

aluna a absorver esses preceitos morais e religiosos por meio da prática de virtude, do 

conhecimento das verdades religiosas e da assimilação dos bons exemplos 

preservados pela história. 

Por essa razão, a educação católica se pretendia a única verdadeira, tanto em 

face da educação leiga a cargo do Estado, quanto da educação oferecida por outras 

religiões. Em face da primeira, porque ela pretendia uma educação afastada de todo e 

qualquer princípio religioso, diante das outras religiões, porque elas, não sendo 

verdadeiras, não poderiam levar as alunas ao conhecimento da Verdade única. 

                                                
1 Prospecto da Casa de Educação N. Senhora do Patrocínio de Itu. Arquivo do Colégio N.S Patrocínio de Itu. 
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O objetivo final, mais amplo, da proposta educacional das Irmãs de São José era 

formar jovens cultas, polidas, sociáveis, mas, acima de tudo, cristãs, católicas 

convictas, que difundissem na família e na sociedade os valores do catolicismo 

conservador. 

No Prospecto citado, estabeleceu-se a hierarquia dos objetivos desses colégios 

nos próprios verbos empregados: formar na prática das virtudes e ornar o espírito com 

o saber humano. Em outros termos, estão aí evidenciados os objetivos em sua 

hierarquia e ordem de importância – a educanda deve ser solidamente formada nas 

virtudes preceituadas pela doutrina católica, condição fundamental, tanto para a 

salvação individual, quanto para torná-la um centro irradiador de catolicismo, e ter um 

ornamento cultural compatível com o lugar social que ocupa, ou ocupará na sociedade. 

A plena concretização desses objetivos se dava por meio de uma prática diária 

que comportava dois momentos, o da educação em sala de aula e o da vivência 

cotidiana, balizada por um severo regulamento e em local apropriado, o internato, onde 

mantinham as alunas afastadas do mundo exterior. 

Ao final desse processo educacional, esperava-se ter construído uma juventude, 

futuros adultos, plenamente inseridos na cosmovisão católicos e de tal forma que não 

fosse susceptível aos avanços de outras doutrinas, notadamente o kardecismo e o 

protestantismo, e do racionalismo materialista. 

É bem verdade que em Franca a doutrina kardecista ainda não representava um 

perigo imediato, uma vez que somente viria a se implantar de forma institucionalizada 

em 1904, com a fundação do Centro Espírita “Esperança e Fé”, instalado na residência 

de José Marques Garcia. 

No entanto, as idéias kardecistas já eram conhecidas e discutidas em Franca 

desde os finais do século XIX, por um grupo que se reunia ao redor de Gaetano 

Affonso Gaspar Petraglia e da maçonaria. Sabe-se que esse grupo chegou a publicar 

um periódico denominado, Perdão-amor e humildade, que teve um curto período de 

existência em face do acerbo combate que lhe deu o Mons. Rosa. 

O problema maior do kardecismo, conforme a interpretação católica, é a sua 

concepção de tempo e, corolário, da sua concepção de Juízo Final – na exata medida 

em que o kardecismo opera com uma  concepção de ciclos de vida destinados ao 

aperfeiçoamento do homem, é afastada a concepção retilinear de tempo que é o 

fundamento da doutrina cristã, em que a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição 

determinariam a não reencarnação, uma vez que o aperfeiçoamento deveria ser 
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alcançado pelo homem em sua única vida, por meio da conversão à doutrina e às 

práticas cristãs. 

Do ponto de vista doutrinário, teológico, a doutrina kardecista representava uma 

negação dos fundamentos do cristianismo, particularmente seu dogma de Juízo Final, 

porque as sucessivas reencarnações em direção ao aperfeiçoamento, contidas nos 

cânones kardecistas dispensariam, tanto a noção de prêmio e castigo, quanto o próprio 

dogma de um definitivo julgamento da humanidade por Deus. 

Entretanto, dois outros problemas emergiam, não da doutrina, mas das práticas 

do kardecismo. O primeiro, sua forte penetração junto à população por meio de seus 

serviços assistenciais, particularmente na área da saúde física e mental e na área da 

educação voltada à população carente. 

Num momento histórico em que a ação do Estado nessas duas áreas era muito 

frágil, quando não ausente, a existência de uma crença religiosa que fazia da 

assistência um de seus mais fortes atributos era, indubitavelmente, um forte atrativo 

para a população, em particular para os mais despossuídos. 

O segundo problema era de natureza política, dada sua aproximação com os 

maçons.  

Talvez por ambos os agrupamentos não serem a maioria no contexto da cidade, 

e talvez por ambos terem se tornado alvo preferencial da ação doutrinária e política de 

Mons. Rosa, houve uma forte aproximação entre eles. 

 A maçonaria ainda é considerada um grande “mistério” para a maioria da 

população, e mesmo estudos acadêmicos sobre ela ainda não são tão abundantes, 

reforçando ainda mais essa aura que a circunda. 

Entretanto, há dados históricos que devem ser examinados para que se possa 

entender melhor a forte oposição que a Igreja Católica Romana fez a maçonaria, a 

partir da segunda metade do século XIX. 

O grupamento maçônico, seja na Europa, seja nas Américas, desde os finais do 

século XVIII assumiu um posicionamento político de defesa do racionalismo científico e 

do projeto liberal-democrático. Toda a historiografia sobre o catolicismo já estabeleceu 

que a Igreja Católica, até os finais do século XIX se cercou de um posicionamento 

anticientífico e antiliberal democrático. Eram estas, portanto, as razões do afastamento 

entre a Igreja Católica e a Maçonaria. 

O ponto culminante desse embate se deu na segunda metade do século XIX 

quando os maçons e os liberais democratas iniciaram o processo de unificação da 
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Itália, durante o qual a Igreja Católica perdeu a posse dos Estados Pontifícios, que 

passaram a integrar o território italiano. 

Naquele processo, não somente houve a expropriação de um Estado Nacional – 

porque a Igreja Católica, até 1849 era um Estado Nacional, com território e chefe de 

Estado e chefe de governo, representados pelo papa e pelo Secretário da Igreja – mas 

também houve o assassinato de uma grande parte do clero, incluindo o próprio 

Secretário Pelegrino Rossi e mesmo a ameaça à vida do Papa Pio IX, que se viu 

obrigado a fugir de Roma para não morrer. 

A partir de então, Pio IX estabeleceu uma base doutrinária e legislação interna à 

Igreja Católica, tanto condenando a doutrina e a prática maçônica, quanto 

determinando que os católicos estariam em pecado mortal se aderissem ou não se 

afastassem da Maçonaria. 

No Brasil, o ápice da crise se deu com a Questão Religiosa, no início dos anos 

de 1870, quando D. Macedo Costa, Bispo do Pará e D. Vital, Bispo de Olinda, 

expulsaram os maçons das diversas confrarias e irmandades católicas, contrariando a 

posição do Imperador, D. Pedro II, que segundo os Estatutos do Padroado Régio era o 

Chefe da Igreja Católica no Brasil. 

O desdobramento das crises entre a Sé Romana e a Maçonaria, que de um 

embate estritamente político se transformou em uma questão doutrinária, e o 

desdobramento da crise entre o Estado Brasileiro e o episcopado brasileiro na Questão 

Religiosa, se manifestou também em Franca. 

A forte atuação de Mons. Rosa contra a Maçonaria e contra o kardecismo a ela 

aliado, não foi uma idiossincrasia conservadora de um prelado, mas a ação convicta de 

um sacerdote católico completamente imbuído da idéia de que seu dever, como de 

resto de todo católico, era cerrar fileiras com o Papa no combate aos “males do mundo 

moderno”, representado pelo racionalismo científico e filosófico e pela atuação dos 

maçons e dos kardecistas. 

A atuação de Mons. Rosa, como de resto da maioria dos bispos e padres e 

freiras católicas, da segunda metade do século XIX em diante, orientada pelas idéias 

ultramontanas e romanizadoras da Igreja Católica, marcaram fortemente todo o 

ambiente social, político e cultural das cidades interioranas do Brasil, e do Estado de 

São Paulo em particular. 

A Igreja, na praça central, o calendário balizado pelas festas religiosas, cujas 

procissões e liturgia lembravam o esplendor de Roma em seus tempos áureos, as 
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crianças batizadas com nomes de santos católicos, as noivas de vestido branco, as 

Filhas de Maria, os Congregados Marianos, os Cruzadinhos, os Apostolados de 

Orações, as devoções... mas, acima de tudo, a figura do padre, a referência para a 

cidade, o homem culto, que estudara e sabia interpretar a Palavra Divina, expressa em 

Latim, língua de cujos arcanos somente ele (e algum advogado, às vezes) tinha 

conhecimento. 

Certamente Mons. Rosa foi um desses padres, e como todos seus colegas, 

deixou marcas em Franca de uma visão de cristianismo, de um catolicismo que o 

tempo esmaeceu. 
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