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RESUMO: Este estudo tem o propósito de discutir o embate do projeto católico para o controle do 

ensino na cidade de Bauru-SP, na década de 1950, como parte do processo de transição do catolicismo 

conservador para o progressista. O estudo parte do pressuposto do otimismo que tomou conta da 

instituição eclesiástica após a segunda guerra que acreditava ter se tornado a única alternativa viável 

para a reconstrução da sociedade ocidental diante do esgotamento das ideologias políticas tradicionais. 

Na tentativa de se antecipar à laicização e, particularmente do avanço do comunismo nos meios 

populares, ao introduzir a idéia de humanização diante da injustiça social, a Igreja contribuiu para a 

conscientização das classes populares e criou condições para sua promoção social.   
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Introdução 

 Este artigo faz parte de um estudo mais abrangente sobre a transição do catolicismo 

ultramontano para o catolicismo progressista trazido pelo Concílio Vaticano II (1962-1965). 

Depois da Segunda Guerra e durante toda da década de 1950 e inícios da década de 1960, a 

hierarquia católica envidou esforços para efetuar uma aproximação com o mundo moderno, 

inicialmente ancorada no modelo de neocristandade, com as pretensões de exercer a 

vanguarda e conquistar a hegemonia no processo civilizatório do mundo ocidental.  

 Ao longo da década de 1950, o projeto da hierarquia foi se afastando de uma pretensa 

aliança com o Estado para uma aproximação com as classes populares impulsionada pela 

concorrência com outras ideologias, particularmente com o comunismo, e por uma mudança 

gradual da missão da Igreja de salvadora de almas para defensora da dignidade humana e 

construtora do reino de Deus já neste mundo.   

 Diversos estudos generalizantes sobre a Igreja na América Latina e no Brasil têm 

apresentado teses que não são aplicáveis totalmente neste caso particular. Assim, esta 
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abordagem da ação da Igreja no campo da educação escolar em âmbito regional, a cidade 

Bauru, na região central do Estado de São Paulo que, certamente não se trata de caso único, 

desvia-se do padrão de algumas dessas abordagens. 

 Ao tratar da transição do catolicismo brasileiro, Bruneau
1
 trata da mudança no 

catolicismo brasileiro como adequação da Igreja a estímulos externos, mudanças na economia 

e na política, e às decisões de Roma para o catolicismo brasileiro realizar seu objetivo de 

influência sobre a sociedade.  

 Intelectuais radicais ou esquerdizantes católicos apresentam teses para sustentar que as 

mudanças foram originadas das bases. Os grupos de cristãos das comunidades nas bases 

teriam provocado a mudança da hierarquia e da Igreja. Assim, Gomes de Souza
2
 afirma que 

“então o que aconteceu não foi que a Igreja tentou chegar ao povo através da pastoral popular, 

mas, ao contrário, foi o povo, que desde muito tempo já era cristão, quem ocupou de uma 

maneira mais ativa e criadora a Igreja e inclusive, pode dizer, que converteu a Igreja”. No 

mesmo contexto da década de 1980, Frei Betto
3
, ao prefaciar o documento do Congresso 

Ecumênico de Teologia, ao referir-se que a “verdadeira Igreja surge da base” escreveu: “fora 

dos pobres não há salvação”. 

 Essas duas vertentes opostas parecem insuficientes para dar conta isoladamente do 

fenômeno das mudanças ocorridas na Igreja a partir do início da década de 1960. Para dar 

conta daquelas mudanças parece mais coerente a noção exposta por Löwy
4
 que, ao identificar 

a insuficiência dos estudos anteriores, expôs que a abordagem mais eficaz “é aquela que parte 

da articulação ou a convergência entre as mudanças internas e externas à Igreja ao final dos 

anos 1950”. 

 As mudanças internas à Igreja depois da Segunda Guerra Mundial, com raízes nos 

anos 1930, foram conduzidas pelos movimentos de renovação da teologia, dos movimentos 

católicos como o Movimento Bíblico, o Litúrgico, Mundo Melhor, reforma agrária, 

sindicalismo católico, entre outros. 

 No âmbito externo, a década de 1950 assistiu a um surto de industrialização e 

urbanização, uma euforia desenvolvimentista, a formação de um proletariado urbano. Ao 

mesmo tempo, ocorreu a Revolução Cubana em 1959, a intensificação das lutas sociais e crise 

de legitimidade do sistema político.
5
     

 Löwy entende que o movimento das mudanças deve ser compreendido a partir da 
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“periferia para o centro”. Se for considerada a análise de Löwy, que considera periferia os 

padres “estrangeiros e as ordens religiosas”,
6
 se enquadra exatamente no caso de Bauru: o 

bispo era franciscano e os padres que dirigiam a cidade Bauru eram Missionários do Sagrado 

Coração, a maioria de origem holandesa e a Congregação de origem francesa. Ou seja, 

estavam vinculados a dois centros importantes de difusão do catolicismo progressista e 

mesmo radical.       

 Deste modo, trabalha-se nesta pesquisa uma das práticas tradicionais da Igreja, a 

educação escolar, que durante o período de meados do século XIX até meados do século XX 

tinha dirigido seus esforços para a educação das elites. Na década de 1950, assiste-se uma 

guinada para a educação de crianças das classes operárias. Se havia o receio do avanço do 

comunismo, a Igreja começava a rever sua atuação na área social de uma atitude 

assistencialista para um posicionamento de promoção humana e voltado para as classes 

populares, impulsionada pelo movimento da Ação Católica
7
 e pela noção de que o homem e, 

portanto, também o cristão, era o centro e agente da história.
8
    

 A principal fonte utilizada foi o jornal católico “A Fé” que forneceu relatos sobre o 

discurso sobre a educação católica e sobre as iniciativas práticas que viabilizaram a expansão 

das escolas católicas em Bauru na década de 1950.  

 Depois da demonstração de incapacidade de se construir um mundo de paz e 

equilíbrio, desde o século XIX com a hegemonia da política e do econômico no século XX
9
, 

abria-se uma oportunidade única para um possível retorno do catolicismo como ideologia 

hegemônica. Esta se faria não de maneira impositiva de cima para baixo. Mas a partir do 

controle das camadas sociais pensantes e camadas populares urbanas através da educação em 

escolas católicas. No campo, as camadas sociais subalternas seriam atendidas através da 

reforma agrária e de uma rede de projetos sociais na área da saúde, higiene e na alfabetização. 

A promoção das classes populares se faria, para além de escolas católicas, com a montagem 

de uma estrutura de atendimento social que abrangia desde a construção e manutenção de 

creches até construção de moradias para as famílias desamparadas pelo sistema sócio-

econômico. As fontes de financiamento contatavam com o apoio da sociedade civil através de 

doações e contribuições do Estado através de políticos eleitos como apoio dos católicos, 

dirigidas pelo clero católico.           
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Escola católica em Bauru 

Na década de 1950 e inícios dos anos de 1960, o clero de Bauru insistiu na política de 

criar escolas paroquiais e de proclamar o discurso em defesa da escola privada em função, 

naquele momento particular, das discussões que se processavam em torno da elaboração da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação que se arrastava há cerca de uma década. Inseria-se na 

nova orientação da Igreja refletida pelo movimento de renovação paroquial e formação de 

comunidade de fiéis impulsionadas pela Ação Católica. 

 Naquele debate, havia os defensores da estatização do ensino vinculados ao ministério 

da educação e aqueles que, por interesses financeiros ou propósitos idealistas, defendiam a 

privatização do ensino. A Igreja se aliou por motivos ideológicos ao segundo grupo, já que 

detinha boa parcela da rede de ensino e tinha planos para sua expansão em geral e, 

particularmente, na cidade de Bauru.
10

 

As justificavas para a expansão da escola paroquial, de acordo com o clero local, 

encontrava-se no entendimento de que   

para a Igreja é uma luta de vida e morte, porque a escola paroquial é a 

grande plasmadora e nutridora da vida paroquial que, por sua vez é a vida 

celular do Catolicismo. A escola paroquial primária, a inter-paroquial ou 

diocesana, secundária e superior, são a salvação da juventude, condição 

“sine qua non” da sobrevivência e desenvolvimento do catolicismo num 

país. Sem ela a Igreja vegetará uma vida anêmica, frágil, sujeita a muitos 

males, vida apenas visceral e quase fictícia.
11

 
 

A escola paroquial oferecia vantagens para a Igreja sob dois aspectos: primeiro era 

primordial para o clero a formação intelectual e moral dentro da doutrina católica na 

concorrência com outros credos e ideologias, acreditando ser a catequese paroquial 

insuficiente; depois, porque enquadrava o jovem desde a mais tenra idade no espaço 

geográfico da paróquia pautando toda sua vida em torno da comunidade religiosa local. Ali 

decidia sua vida futura como as amizades, o namoro, o casamento e nova família pautada pela 

orientação da doutrina católica sob o olhar do clero. Pode-se, assim, compreender melhor as 

razões da ênfase à vida paroquial como célula do catolicismo no processo de aproximação da 

Igreja com o mundo moderno e do povo. 

No mesmo artigo, Pe. Koop, vigário decano de Bauru, pleno de confiança, continua: 

não temos dúvida de que as escolas paroquiais transformarão as paróquias 

em verdadeiras células-mães da Igreja universal, em comunidades vívidas de 

fiéis que, guiados por seus sacerdotes paroquiais oram e adoram e se 
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aperfeiçoam catolicamente para maior glória de Deus e difusão do Bem de 

Deus.
12

 
 

Propôs, ainda, que as dioceses criassem um secretariado diocesano para a educação a 

fim de uniformizar e orientar as ações de cada escola paroquial, e pudesse exercer um 

controle na aplicação de diretrizes emanadas de instâncias hierárquicas superiores. Desta 

forma, organizados, seria possível enfrentar os opositores e até mesmo superá-los. Pe. Koop, 

sem meias palavras, argumenta que as escolas públicas deveriam mesmo submeter-se às 

paroquiais pelo seu caráter de superioridade moral.
13

  

Desde 1915, período no qual se introduziu a duras penas na região de Bauru o 

catolicismo romanizado, os padres Missionários do Sagrado Coração de Jesus passaram a 

dedicar-se também ao objetivo de instituir na região escolas paroquiais com o intuito de 

educar as crianças na doutrina católica. Apesar de todo esforço houve resistências por parte da 

sociedade local para a consecução de tal intento. Somente em 1922 teve início o 

funcionamento do externato São José, o qual, em 1926, foi entregue aos cuidados da 

congregação das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.
14

 

Nas décadas de 1940 e 1950, em função do processo de urbanização em decorrência 

das transformações econômicas, o êxodo rural se acentuou. A expansão demográfica da 

cidade ensejou a criação de novas paróquias nos novos bairros que surgiam nas áreas 

periféricas da cidade.  

À medida que foram criadas novas paróquias, novas escolas eram criadas para se 

anteciparem às escolas laicas e garantir o controle sobre a educação das crianças. Como essas 

populações recém chegadas à cidade eram constituídas de trabalhadores sem posses, expulsas 

do campo em virtude da modernização da agricultura, não possuíam qualificação para o 

mercado de trabalho urbano. Portanto, sem renda para custear a educação das crianças e sem 

vagas na insuficiente escola pública, então elitizada, o espaço da educação infantil passou a 

ser ocupado pela escola paroquial católica. 

Para a hierarquia local, em sintonia com as orientações emanadas de Roma e do 

episcopado brasileiro, a Igreja se atribuía a missão de zelar pelo que era ensinado nas escolas 

oficiais ou católicas. Se o “ser brasileiro” confundia-se com “ser católico” e vice-versa, cabia 

à Igreja o poder de fiscalizar se o que era ensinado estava de acordo com a doutrina católica. 

Assim se expressa Pe. Koop:  
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à Igreja pertence, de pleno direito e dever, ensinar a fé, e certificar-se se nas 

instituições oficiais ou particulares em que se ensinam ciências profanas a 

alunos católicos, o ambiente seja são e a educação seja dada na linha cristã e 

católica. Essa é a razão de ser das Escolas Paroquiais, colégios e 

universidades Católicas.
15

  

 

Assim é que em 1951, a Escola Paroquial Santa Maria iniciou suas atividades na Vila 

Cardia, Paróquia de São Sebastião
16

. A Vila Cárdia era um dos bairros operários da cidade 

naquela década, próximo à indústria Anderson Clayton, Cervejaria Antártica e de oficinas de 

estradas de ferro: 

Bairro pobríssimo, quase esquecido dos poderes públicos, de numerosa 

população infantil originada de operários, foi o escolhido para nele ser 

construída a sua escola, onde as crianças, gratuitamente, irão receber as luzes 

de ensinamentos sãos – base para serem amanhã, cidadãos úteis à família, à 

sociedade e à pátria [...].
17

  
 

Como se destinava ao atendimento de classe social de baixa renda, a escola 

funcionaria com contribuição simbólica das famílias das crianças, com a ajuda da comunidade 

e com contribuição dos poderes públicos. 

No ano letivo de 1953 a escola passou a funcionar regularmente com o 

reconhecimento oficial obtido desde 1951. Para o pe. Kock (MSC), idealizador do 

empreendimento, a iniciativa católica contribuiria para o bem-estar e progresso da cidade. 

Esta compreensão evidencia uma compreensão da religião mais do que salvar almas, seria 

instrumento de evolução social e econômica: “[...] crianças bem instruídas e solidamente 

educadas transformam o agente religioso-social do estado que até há pouco vegetava à 

margem do bem-estar e progresso da cidade”.
18

  

Em outras palavras, a educação passa a ser entendida como um meio de inserir os 

jovens no mercado de trabalho promovendo sua ascensão social. Se não há uma intenção 

direta de provocar diretamente uma transformação da ordem social e econômica, o projeto de 

educação levado às classes populares indicava os caminhos para um neocapitalismo e criava 

condições para o processo de conscientização política.    

Para o clero da cidade, o catolicismo seria parte intrínseca da educação, numa crítica à 

educação laica à margem da instrução religião: “[...] nossa mentalidade sacerdotal a qual, 

obstinadamente, recusa considerar a catolicidade como fator adicional ou marginal em 

matéria de instrução e educação. O fator catolicismo é vida e alma de toda educação e 

instrução [...]”.
19
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Em 1951, a preocupação da Igreja com a educação fez aprovar a tese da “Igreja-

Escola”, apresentada pela Organização das Voluntárias. Iniciativa acatada pela diocese de 

Botucatu, à qual pertencia a cidade de Bauru. A idéia consistia no “aproveitamento, como 

escolas, das capelas abandonadas do interior, onde dificilmente se realiza o culto, devido às 

grandes distâncias e à carência de sacerdotes como contribuição cívica e religiosa do povo e 

sua conseqüente alfabetização”.
20

 Ao mesmo tempo essas escolas se constituiriam em centros 

de atendimento social: cursos de aperfeiçoamento e atendimento à saúde. 

Além disso, nesta proposta se revelava o interesse precípuo da iniciativa: a união das 

forças que se opunham à ameaça comunista, que atingiriam principalmente as camadas sociais 

iletradas do campo:  

Esse movimento, para ser concretizado, terá de conjugar três forças: o 

Estado, o Clero e a iniciativa particular, as quais deverão voltar-se 

principalmente para as populações do interior, constituindo em forma de 

combate à infiltração comunista no País, porque é nessas camadas que esse 

mal se está propagando com muita intensidade.
21

   
  

Em 1953 anunciava-se para Bauru a Faculdade de Filosofia das Irmãs Apóstolas do 

Sagrado Coração de Jesus. Funcionaria nas dependências do colégio que dirigiam desde 1926. 

Em Bauru havia a Faculdade de Direito desde 1950 de iniciativa particular, com ensino 

laicizante. 

 A escola católica de nível superior cumpriria duas finalidades: a necessidade de 

investir na formação de uma elite pensante, formadores de opinião para a região, com uma 

formação cristã com tonalidade neotomista. Era uma escola superior para formar 

principalmente professores para as escolas de primeiro e segundo graus. Também se 

constituía em oportunidade para oferecer aos jovens uma alternativa de formação cristã à 

Faculdade de Direito, sem compromisso confessional. 

Em maio de 1953, as irmãs ASCJ recebiam autorização para o início do 

funcionamento da Faculdade para ano letivo seguinte.
22

 Em setembro de 1953, noticiou-se sua 

aprovação por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação. Feito nada difícil pela 

grande influência de membros do clero naquela instituição e pela total ausência do Estado no 

setor do ensino superior e também pelo apoio recebido de diversas autoridades locais e 

nacionais.
23

 

A instalação da faculdade foi entendida pelo clero como uma vitória da “Bauru 

católica”. Interpretavam o fato como uma conquista e, ao mesmo tempo, uma 
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responsabilidade. Apesar dos novos cursos de nível superior ministrarem ensino científico, os 

professores teriam sua orientação religiosa: “não há ensino neutro ou a-religioso, porque não 

há ensino sem professores. [...] A orientação religiosa da diretoria e professores constitui 

garantia para a solidez doutrinária e moral de nossa nova Faculdade”.
24

 

Em 1960, depois de sete anos de funcionamento, o jornal “A Fé” insistia em explanar 

“O que é a Faculdade de Filosofia de Bauru”. E respondia: 

Uma Escola Católica de nível superior, que visa oferecer aos jovens de 

Bauru e circunvizinhanças, oportunidade para eficiente formação 

profissional, e despertar a inteligência para estudos e pesquisas, de acordo 

com as aptidões individuais e conforme as tendências despertadas no 

decorrer dos cursos regulares.
25

  
 

O mesmo artigo enfatiza que os resultados da escola já se faziam patente tanto no 

trabalho de profissionais por ela formados como pelo sucesso de aprovação em concursos 

públicos.
26

  

Como no caso da fundação da escola Santa Maria, o clero local destacava a 

contribuição da Igreja para o “prestigio da Capital da Terra Branca”
27

, ou seja, o catolicismo 

oferecia sua contribuição para o progresso e o orgulho da cidade e da região:  

Além do proveito para nossa mocidade bauruense que com maior facilidade 

poderá cursar a faculdade e preparar-se para o magistério do ensino 

secundário, estamos certos da considerável afluência de estudantes de fora, 

que virão a Bauru à procura de verdadeira sabedoria e do preparo 

profissional a fim de habilitar-se para a luta por um Brasil melhor.
28

 
 

A dimensão do papel relevante desempenhado pela escola católica em Bauru pode ser 

avaliada através do acontecimento ocorrido em fevereiro de 1958, com a participação de D. 

Henrique, bispo diocesano, o qual assim descreveu: 

Dia 23, apesar de ser o 1º Domingo da quaresma, tivemos três grandes 

alegrias, que o transformaram em domingo gaudioso: a bênção da Casa das 

Irmãs Franciscanas, que dirigirão a escola Santa Maria, em Vila Cárdia; a 

bênção da pedra fundamental da nova escola paroquial pe. João, na paróquia 

de Aparecida; e a bênção soleníssima da monumental escola paroquial São 

Francisco de Assis, na Bela Vista.
29

  
 

 A escola paroquial São Francisco de Assis situada, então, na periferia da cidade 

iniciou suas atividades em 1956 nas dependências do salão paroquial da paróquia de Santo 

Antônio, dirigida por padres franciscanos, de forma improvisada. O bairro da Bela Vista era 

um reduto de operários principalmente das três estradas ferro que possuíam terminais em 

Bauru. Como no final da década de 1950 havia uma tendência para a expansão da política de 
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aliança ou compromissos de grupos políticos locais com as lideranças comunistas nacionais, o 

que causou perplexidade no clero local.
30

 Ressalte-se, ainda, que o sindicato dos ferroviários 

de Bauru desde os primórdios de sua fundação esteve vinculado com a ideologia socialista. 

Justifica-se então o empenho para atrair para a Igreja os filhos desses trabalhadores e, por 

meio deles, toda a família. 

        Nesta perspectiva, lê-se no jornal “A Fé”, que  

a escola primária funcionou, inicialmente, no salão paroquial. Essa era um 

forma inteligente de instruir crianças que, por pobres, não podiam freqüentar 

escolas e, ao mesmo tempo incutir-lhes a Fé, essa força extraordinária que 

transforma o homem em instrumento do bem.
31

 
 

 Em 1956 a escola atendia cerca de 500 alunos em três turnos, ocupando quatro salas. 

Estas foram edificadas com ajuda voluntária dos operários da Noroeste que residiam no 

território da paróquia. A escola foi entregue à direção de uma irmã da congregação das Irmãs 

Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que administravam o Colégio São José e a Faculdade 

de Filosofia. Isto por não haver encontrado outra congregação religiosa que aceitasse assumir 

a nova escola católica. O corpo docente era constituído por professoras voluntárias que 

cediam parte de seu tempo em troca de pontos acumulados na carreira do magistério.
32

 

 Entretanto, a escola permaneceu no salão paroquial apenas por dois anos. Como era 

praxe desde a oficialização do cristianismo desde o império romano e persistiu nos tempos 

modernos, a paróquia recebeu a doação de um terreno para a construção da nova escola. 

Como o terreno doado ficasse longe da sede paroquial, “com a ajuda da prefeitura conseguiu 

um terreno mais próximo”
33

 onde foi iniciada a construção do novo prédio. Também contou 

com a “decisiva interferência e a sábia decisão dos senhores vereadores de Bauru que, 

unanimemente, concordaram com o sr. Prefeito, em permutar o terreno (próprio municipal) a 

fim de que se erigisse a Escola”.
34

 

 A construção do prédio ficou a cargo das IASCJ, cuja madre geral ao visitar as obras 

da congregação sentiu-se sensibilizada com o estado precário da escola improvisada no salão 

paroquial, e arcaram com a maior parte dos recursos. No período de onze meses construiu-se a 

primeira ala com dezoito salas de aula.
35

 

 A escola não tinha fins lucrativos e a maioria dos alunos não contribuíam com 

recursos financeiros e ainda recebiam todo material incluindo uniforme, merenda, necessários 

aos estudos. Portanto, “é uma obra de assistência social que tem por fim proporcionar 
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educação intelectual, profissional, moral e religiosa às crianças e jovens reconhecidamente 

pobres de Bauru”.
36

  

 Em 1959, o projeto de expansão das escolas católicas contou com a chegada a Bauru 

dos irmãos lassalistas, presentes no Brasil desde meados do século XIX, dedicando-se à 

educação da juventude. Com a chegada do primeiro grupo de irmãos nos inícios de 1959, 

havia a promessa de que  

O Colégio La Salle será construído em grande terreno, localizado na Vila 

Cardia, junto com o Jardim Brasil, local ideal para um colégio. Será um 

prédio de linhas moderna e funcional, como terá amplos campos de futebol, 

bola ao cesto, tênis e piscina. [...] Visto não contarem ainda com instalações 

próprias, funcionarão em caráter provisório, em sala gentilmente cedida, 

pelo revmo. Padre Natal [...].Este ano funcionará o “curso preparatório” na 

parte da tarde.
37

 
 

 Não se pode precisar exatamente a razão, mas seis meses depois o projeto de 

construção da escola para os irmãos lassalistas foi transferido para outro bairro, na época, 

periférico da cidade Bauru, em terreno destinado inicialmente para a construção de uma 

capela. De acordo com o projeto do pe. Natal, o prédio teria dois andares construídos sobre 

um térreo com 49 metros de comprimento por 17 de largura, assim distribuídos:  

O andar térreo será ocupado pelas dependências destinadas ao semi-

internato: salão de estudos, refeitório, cozinha, instalações sanitárias e pátio 

interno; o primeiro andar comportará as 12 salas de aula, conforme as 

exigências ministeriais, com 8 metros de comprimento por 7 de largura; o 

segundo andar será destinado à capela de Santa Rita, sem comunicação com 

o restante do prédio.
38

 
 

Para a época o projeto era arrojado e procurava colocar a Igreja na vanguarda do progresso da 

cidade no campo da educação escolar e, ao mesmo tempo, apresentava-se como aquela que 

tinha a receita e o poder de dar as soluções necessárias para os problemas de ordem social. 

 Entre a paróquia do Divino Espírito Santo na qual seria construída a nova escola, e os 

lassalistas, seria firmado acordo para construção e as formas de apropriação do imóvel: 

O acordo a ser firmado [...], é o seguinte: a matriz do divino cede seu terreno 

com o valor estimado em Cr$1.000.000,00; os Irmãos Lassalistas entram 

com a importância de Cr$3.000.000,00, para o início imediato da obra, assim 

que, para março de 1960, o prédio já esteja apto para seu funcionamento, 

cabendo-lhes em troca o usufruto do mesmo por 10 anos consecutivos; após 

o que o prédio será entregue à paróquia do Divino, como propriedade 

inalienável, que nele instalará a obra assistencial Santa Rita, possivelmente 

uma casa para recuperação de jovens decaídas, problema já angustioso para 

nossa cidade.
39
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O entusiasmo pela possibilidade de transformação social comandado pela Igreja era 

tamanho que mal fora lançado o projeto da escola, pe Natal já tinha comprado 3.000 sacas de 

cimento e um caminhão para servir ao transporte de material de construção que, adquirido dos 

produtores no Paraná, ficava mais em conta. Afinal, eram três grandes obras que se 

desenvolviam ao mesmo tempo.
40

 

Os irmãos lassalistas permaneceram em Bauru até o final de 1966. Entre 1959 e 1961, 

ocuparam provisoriamente salas da paróquia do Divino Espírito Santo, a partir de 1964, 

elevada a status de Catedral. Entre 1962 e 1966 dirigiram a escola paroquial Padre João, ao 

lado da paróquia Nossa Senhora Aparecida, quando deixaram Bauru por escassez de 

pessoal
41

. 

 

Considerações finais 

Todas essas obras, de acordo com a compreensão de Igreja do clero local naquele 

momento, constituíam-se numa demonstração cabal de que o catolicismo tinha as soluções 

aos problemas sociais e as iniciativas levadas a cabo o demonstravam. A causa da Igreja, que 

era a salvação das almas e considerada como a base de qualquer sociedade, se confundia com 

a causa da cidade de promover também o progresso material. E os cidadãos se irmanavam 

para dar sua contribuição financeira exercitando a caridade fraterna sob o governo do clero. 

Ao longo da década de 1950, aos poucos, foi se disseminando a idéia que não era 

suficiente para criar um mundo melhor manter a atitude assistencialista em relação aos 

pobres. A educação escolar católica passava a se constituir em um meio eficaz, na concepção 

da hierarquia que, inicialmente se constituía num meio eficaz de combate o comunismo, a 

secularização, o espiritismo e o protestantismo, passou ao longo da década, a ser justificada 

como instrumento de promoção humana e de preparação de pessoas construtoras de um 

mundo melhor.  
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