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Preâmbulo iluminador 

 

Quando o criador fez o mundo, só existia escuridão.  E a palavra se fez 

carne, criou Eva e Adão. Criou Noé, Abraão. Dentro dessa criatura, colocou uma 

força sonhadora e assim nasceram Isaque, Moisés e Sansão. 

Depois de Samuel, vieram Davi e Salomão. E o sonho dos profetas chegou 

aos nossos dias desde Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias, Amós, Malaquias, sonhos de 

libertação. 

Seguindo essa linhagem de uma raça sonhadora, por meio de uma mulher, 

chegou ao mundo o Deus da libertação, e, por não poder ficar aqui por haver tanta 

divisão, ele voltou de onde veio e nasceu a religião. 

Enquanto isso, entre os gregos com Sócrates e Platão, a palavra se fez luz e 

transforma-se em razão.  Seria com Agostinho que a filosofia ficaria à mercê do ser 

cristão. Com Tomás de Aquino, razão e religião vão dar-se as mãos. 

Mas, então, veio a modernidade e começou a invenção, a palavra fez-se 

máquina e transformou a produção.  Lutero, revoltado com o mau uso da religião, 

aliou-se ao seu Estado e a palavra tornou-se Nação. 

Das fortes monarquias que tranquilas existiam, fizeram a Inglaterra, fizeram 

a França e nela se fez o ninho da Revolução. Para levar adiante esse processo de 

transformação, a palavra fez-se Napoleão.  

A Itália, pressionada por essa nova situação, viu-se obrigada a encontrar 

uma solução, e os seus líderes revolucionários começaram a lutar para que 

houvesse a unificação. Com uma distinção: esse novo não seria mais regido pela 

força da religião e a palavra se fez secularização. Cada um, no seu espaço, e agora 

o Estado assumiria a educação. 

Nessa nova era o sonho se fez carne e nasceu João. 

 

 

 

 

Osmar Hércules Padovan 
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RESUMO 

 

PADOVAN, Osmar Hércules. Dom Bosco: a aventura de um líder religioso. Sua ação 

socioeducativa inovadora num contexto de revoluções. São Paulo: PUC/SP. 

Tese de Doutorado em Ciência da Religião, 2016, 190 f.  

 

Esta pesquisa apresenta Dom Bosco como um líder religioso católico que atuou na 

Itália, no século XIX, num contexto de mudança social, política e religiosa. Para 

alcançar o objetivo que almejávamos, partimos do princípio da narrativa histórica 

situando-o dentro de sua realidade de família camponesa, numa aventura percorrida 

por ele para alcançar a realização de um sonho: o de se tornar educador dos jovens. 

Numa perspectiva de análise política, mostramos sua importância no campo político 

e religioso desempenhando um papel de hábil mediador entre os interesses da 

Igreja e do Estado Liberal no período da unificação italiana. Neste contexto de 

revoluções, iluminado por novos princípios pedagógicos e apoiado por um 

movimento de líderes no campo religioso e educacional, ele desenvolveu o sistema 

preventivo integrando a razão e a religião, usando-se da bondade como uma 

resposta adequada às necessidades da juventude em situação de abandono que 

crescia cada vez mais na cidade de Turim. Utilizando da metodologia do Oratório, 

favorecendo o protagonismo juvenil, ele implantou um sistema integrado onde criou 

um modelo formativo unindo espaço religioso, educacional e profissional. Com a 

criação de oficinas e escolas profissionalizantes possibilitou a permanência da ação 

da Igreja num contexto de secularização, unindo religião e tecnologia. O objetivo 

proposto pela pesquisa e o resultado alcançado indicam a importância do tema para 

a área da Ciência da Religião, e como a ação inovadora desse líder religioso pode 

continuar sendo referência para evangelizar e educar num contexto de desigualdade 

social e diversidade religiosa.   

 

 

Palavras-chave: Dom Bosco, Catolicismo, Itália, Contexto de revoluções, Sistema 
Preventivo. 
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ABSTRACT 

 

PADOVAN, Osmar Hércules. Dom Bosco: a aventura de um líder religioso. Sua ação 

socioeducativa inovadora num contexto de revoluções. São Paulo: PUC/SP. 

Tese de Doutorado em Ciência da Religião, 2016, 190 f.  

 

 

This thesis presents Don Bosco as a Catholic religious leader from Italy, in the XIX 

century, and shows the social, political, and religious changes he set into effect. To 

achieve our goals, we started with his humble upbringing as a peasant and follow 

him through his adventurous life ending with the fulfillment of his dream as an 

educator of the youth.  From a political perspective, we aim to show his importance in 

the religious and political area, as he was a mediator between the liberal state and 

the church during the Italian unification period. During this time, he developed a 

preventative system which integrated the reason and religion, using the goodness in 

response to the growing abandonment of the youth in Turin.  Using the Oratory 

methodology, promoting youth protagonism, he implemented an integrated system 

where he created a formative model uniting the professional, educational and 

religious fields.  With the creation of classes and vocational schools, it was possible 

for the permanence of the Church secularization, joining religion and technology.  

The proposed research objective and the achieved results indicate the importance of 

this theme for the religious science field, and also, how the preventative system 

actions of this religious leader can continue being a reference to educate and 

evangelize, in the context of social injustice and religious diversity. 

 

 

Keywords: Don Bosco, Catholicism, Italy, Revolution Contexts, Preventative 

System. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como linha de pesquisa o tripé: religião, história e 

sociedade. A instituição religiosa em nossa pesquisa é a Igreja Católica num 

contexto de mudança de época. O período histórico analisado foi o da Revolução 

Francesa e unificação da Itália, eventos que para nós estão interligados, e o lugar 

social que direciona o nosso estudo é a região do Piemonte, norte da Itália, em 

especial do vilarejo Becchi a Turim. O personagem que vai guiar-nos durante toda a 

investigação científica é João Bosco, (em italiano, Giovanni Bosco), desde seu 

contexto familiar de camponês até sua ação socioeducativa como líder religioso na 

cidade de Turim, com suas influências no meio social e político. Há um caminho a 

ser percorrido, há uma história a ser contada, fatos a serem interpretados e lições 

para serem deles extraídas. A caminhada é longa, os recursos são vastos e as 

ferramentas diversas. As linhas de interpretação para se chegar à análise e 

compreensão dos acontecimentos sujeitam-se a inúmeras variáveis de 

pensamentos, de conteúdos de conhecimento científico e religioso.  

 

 

Pressupostos teóricos sobre sociedade e religião no século XIX 

 

A era que vamos abordar neste trabalho é a Moderna. É a era do acordar de 

um gigante adormecido, o próprio ser humano, que, numa linha de evolução, chegou 

a um novo estágio de sua existência. A história entra numa nova etapa de profunda 

agitação. A Idade Moderna, no contexto de pesquisa sobre a religião, vai preparar a 

entrada da humanidade na Idade Contemporânea, com base num período de 

revoluções em que as mais marcantes foram a Industrial e a Francesa. Para chegar 

a tanto, apresentamos a princípio um breve percurso teórico, tendo como ponto de 

referência a diferenciação do campo de ação entre a política e a religião, o que 

vamos chamar de secularização. 

Para descrevermos a Modernidade é preciso considerar ao menos três 

características a fim de podermos estabelecer uma relação entre esta e a religião. 

Em primeiro lugar, colocar à frente, em todos os domínios da ação humana, a 

racionalidade. Ou seja, em termos de relações sociais, os indivíduos deveriam 
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manter sua estratificação social em função apenas de sua própria competência, 

conseguida pela educação, formação e trabalho, não por sua herança familiar. Em 

segundo lugar, o mundo racionalizado pela ação humana resume-se na autonomia 

do indivíduo como sujeito, capaz por si mesmo de fazer o mundo onde vive. Por fim, 

na Idade Moderna, vai ocorrer um tipo particular de organização social, 

caracterizada pela diferenciação das instituições.  Segundo Hervieu-Léger: 

 

Para designar esse processo de emancipação, fala-se de “laicização” 
das sociedades modernas. Dizer que a sociedade inteira se laiciza 
implica que a vida social não é mais, ou torna-se cada vez menos, 
submetida a regras ditadas por uma instituição religiosa. A religião 
deixa de fornecer aos indivíduos e grupos o conjunto de referências, 
normas, valores e símbolos que lhes permitem dar um sentido à sua 
vida e às suas experiências (Hervieu-Léger, 2008, p. 34). 

 

Para caracterizar as bases desse pensamento moderno que nos levará a um 

contexto de transformação nas estruturas sociais, destacamos ainda o parecer de 

Hannah Arendt, que também realizou uma análise dessa realidade histórica: num 

determinado momento a sociedade organizada percebeu a necessidade de criar 

espaços diferenciados de ação entre a esfera civil e a religiosa. Assim ela se 

expressa: 

 

O fato é que a separação entre a Igreja e o Estado ocorreu, 
eliminando a religião da vida pública, removendo todas as sanções 
religiosas da política, e fazendo com que o religioso perdesse aquele 
elemento político que ela adquirira nos séculos em que a igreja 
católica romana agia como herdeira do império romano (Arendt, 
2000, p.103). 

 

Com essa nova configuração a sociedade moderna possibilita à instituição 

religiosa buscar seu espaço de vida mais próximo daqueles que se fazem 

necessitados de sua ação. Como nos diz Peter Berger: “A sociologia da religião tem 

conseguido mostrar em numerosos casos a íntima relação entre a religião e a 

solidariedade social (Berger, 1995, p.64). A Igreja, enquanto instituição, nesse 

contexto de mudança de época, vai sendo provocada a desenvolver sua ação junto 

aos mais necessitados, percebendo que deveria estar a serviço da humanidade e 

não o contrário. Isso gera uma reação, conforme nos relata novamente Peter Berger: 
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O termo “secularização”, e mais ainda seu derivado, “secularismo”, 
tem sido empregado como um conceito ideológico altamente 
carregado de conotações valorativas, algumas vezes positivas, 
outras negativas. Em círculos anticlericais e “progressistas”, tem 
significado a libertação do homem moderno da tutela da religião, ao 
passo que, em círculos ligados às Igrejas tradicionais, tem sido 
combatido como “descristianização”, “paganização” e equivalentes 
(Berger, 1995, p. 118). 

 

Com esse novo paradigma uma nova concepção religiosa vai sendo 

desenvolvida e aperfeiçoada à medida que um movimento no interior da Igreja vai 

despertando para a espiritualidade do coração. Nesse grupo destaca-se de modo 

especial Francisco de Sales1, um francês formado em Direito que ingressa na 

carreira eclesiástica. É a partir de suas reflexões sobre a figura do Bom Pastor que 

vai desenvolver-se o humanismo cristão. Nesse novo cenário, o humanismo positivo 

iniciado por Francisco de Sales começa a crescer. Gera, assim, uma nova 

espiritualidade que resgata a força do coração, deixando de cultuar o Deus distante 

para senti-lo cada vez mais próximo. Como afirma ainda Hervieu-Léger: 

 

O fato é que esta corrente, ligada sobre tudo ao “humanismo devoto”, 
inspirado em São Francisco de Sales, contribuiu para propagar uma 
espiritualidade mais doce e mais humana do que a mística heroica 
dos grandes espirituais espanhóis a que ela pode ser vinculada 
(Hervieu-Léger, 2008, p. 146-147). 

 

E assim, com esses movimentos articulados, tendo como ponto de 

referência o ser humano mais humanizado, a consciência desperta e é enorme a 

evolução. Desenvolve-se aos poucos a espiritualidade do Deus presente, que vem 

unir-se à corrente iluminista que gerara a espiritualidade das luzes estabelecendo 

uma unidade entre os dois polos (razão e religião) podendo definir-se, idealmente, 

“um pela descoberta da proximidade íntima e amical do ser humano com um Deus 

conhecível através do coração, e o outro pelo estabelecimento de uma coexistência 

que garante ao ser humano a possibilidade de afirmar a sua autonomia” (Hervieu-

Léger, 2008, p. 151). 

                                                           
1
 Francisco de Sales nasce no Castelo de Sales, em Torens, ducado da alta Sabóia dia 21 de agosto 

de 1567, filho de Francisco e Francisca de Boizy.  Depois de um longo período de estudo se tornou 
sacerdote em seguida foi nomeado bispo de Genebra em 8 de dezembro de 1602, sendo um bom 
pastor no meio do povo, entre tantos escritos escreveu o Tratado do amor de Deus (Teótimo). Onde 
ele afirma que a substancia da pessoa humana é o seu coração. O coração e o amor eis o nó da 
doutrina de Francisco, ele é a sede e fonte do amor. Ele será o inspirador para Dom Bosco criar a 
Sociedade Salesiana (Aubry, 2002, p. 31). 
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Assim começa a entender-se a ação de cada campo. A partir da Idade 

Moderna, a política poderia agir no espaço da esfera pública e o religioso só teria 

direito de agir no campo da vida privada, ficando restrito ao agir no foro íntimo de 

cada pessoa ou grupo religioso. Ganhando força a espiritualidade do coração, 

iluminada pelos princípios da razão, vai gerar-se uma nova compreensão de ser 

humano trazendo um novo sentido para a religião. É a partir desse olhar que vai 

desenvolver-se um novo conceito de educação; em resumo: educar seria formar o 

coração, o que vai ser o novo lugar onde se cultiva a experiência religiosa. 

A partir dessa visão moderna, a razão é concebida como um processo 

dinâmico de criação, por isso motora de uma história que se desenvolve não mais 

diretamente a partir da influência do Criador, mas da criatura humana. Uma das 

correntes desse pensamento é o Iluminismo. Para defini-lo como importante para 

completar essa estrutura teórica assumimos o parecer de três pesquisadores 

brasileiros, entre eles Aloisio Krohling, que afirma:  

  

O Iluminismo é a fusão das ideias cartesianas da racionalidade e das 
ideias baconianas da realidade, sintetizada no termo “modernidade” ou 
“paradigma do pensamento moderno”. (...) O Iluminismo marcou um 
momento decisivo para o declínio da Igreja e o crescimento do 
secularismo moderno, assim como serviu de modelo para o liberalismo 
político e econômico e para a reforma humanista do mundo ocidental 
no século XIX (Krohling, 2009, p. 135-136). 

 

 Essas ideias iluministas vão aos poucos sendo infundidas na mente de um 

grupo de intelectuais europeus gerando uma cultura que nega a tradição, não 

compactuando com a intolerância religiosa. Esse movimento unido a outras 

insatisfações sociais do século XVIII vai abrir caminho para o surgimento de 

revoluções.  

Outro autor que trabalha essa característica do pensamento moderno é 

Urbano Zilles fazendo um paralelo entre o avanço das ideias iluministas e o declínio 

do catolicismo tradicional: “Com o movimento iluminista, o cristianismo tradicional e 

ambiental entra em crise. Aumenta a tensão entre a subjetividade crítica e sua 

interioridade, de um lado, e, de outro, as instituições religiosas tradicionais”. (Zilles, 

1991, p. 13). Isto tudo porque com a modernidade o ser humano toma posse de sua 

liberdade num processo progressivo. 

Embora o Iluminismo esteja associado a uma compreensão materialista do 

ser humano, a partir do seu progresso através da educação: “o Iluminismo jamais se 
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proclamará ateu, pois para ele a fé pertence à consciência individual, e o objetivo da 

sua censura é antes a força institucional da religião e o dogmatismo daí decorrente” 

(Grespan, 2012, p. 40).  Tudo isso favoreceu o processo revolucionário que 

começou nas ideias e depois se encarnou em estruturas concretas como na França 

em uma reação social e intelectual ao Antigo Regime, gerando a Revolução 

Francesa e como consequência dessa a Unificação Italiana. 

Depois de um período de revoluções, houve a transição no interior da 

sociedade da Idade Moderna para a Contemporânea, no final XVIII e no início do 

século XIX. Nesse período de transição, uma criança, de nome João Melchior 

Bosco, de família camponesa, órfão de pai, distante das organizações eclesiásticas, 

desperta para o mundo. Enquanto todo o movimento revolucionário avança pela 

cidade, ele se prepara andando hesitante no campo. Nesse universo, desperta para 

uma busca de conhecimento, que não permite que seu destino se acomode à sua 

realidade social de camponês. Nessas planícies cercadas por vinhedos e gados, 

percebe-se manifestarem sinais de uma experiência religiosa, que aos poucos vai 

expandindo dentro de seu universo alargado por um horizonte que ultrapassa seu 

mundo geográfico, cercado por colinas que inspiram conceber um conceito de 

religião mais natural e menos condicionado por concepções dogmáticas. Na força 

dessa experiência mística, desenvolve-se um novo ser, envolvido e iluminado para 

construir uma nova visão de mundo, com um novo conceito de ser Igreja. Alguém 

que no futuro vai desenvolver um sistema educativo que procurará integrar as forças 

da religião, como realidade existencial, a capacidade da razão de iluminar o coração, 

unindo tradição e modernidade.   

 

Situando as bases da pesquisa   

 

Em 16 de agosto de 2015, comemoram-se os 200 anos do nascimento de 

João Bosco. Nesse período de celebração do bicentenário, esta pesquisa busca 

cada vez mais descortinar o verdadeiro rosto desse líder religioso, afastando mitos e 

idealizações que, não raro, comprometeram o verdadeiro entendimento sobre ele. 

No século XIX, Dom Bosco, como padre e educador na península itálica, 

então conturbada econômica e politicamente, mediou o diálogo entre a Igreja e o 

Estado italiano em formação. Como educador/escritor escreveu sobre a história da 
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Itália e a história eclesiástica, publicando ainda uma História Sagrada popular, além 

de vários escritos que registram os princípios de seu sistema educativo. Merecem 

destaque as Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, que narram fatos 

marcantes de sua história pessoal desde sua infância ao seu trabalho como líder 

religioso em Turim. Deixou ainda um epistolário onde estão compiladas centenas de 

cartas que escreveu e recebeu, permitindo a melhor compreensão prática do seu 

pensamento. 

Dos escritos sobre sua vida, entre tantos, destaca-se a coleção: Memorie 

Biografiche di Don Giovanni Bosco, (Memórias Biográficas de Dom João Bosco) 

organizada em 20 volumes. Essa coleta e compilação de elementos históricos sobre 

ele tinha como objetivo guardar por escrito, de forma detalhada, os fatos marcantes 

de sua atuação pessoal e religiosa. Destacam-se nesse trabalho João Batista 

Lemoyne e Eugênio Céria.   

Um outro momento de interesse pela divulgação de literatura sobre Dom 

Bosco deu-se com a abertura do processo da sua canonização0, quando surgem 

escritos sobre sua vida que vão além dos fatos históricos; marcados pelo 

entusiasmo daqueles que desejavam mostrá-lo ou torná-lo santo. Isso é bem 

expresso pelo escritor luterano Walter Nigg: 

 

Os homens fazem os santos sempre diferentes de como Deus os fez. 
(...) Consciente ou inconscientemente, os homens manipulam os 
santos até os enquadrar num esquema convencional, amestrando-os 
como a dóceis cavalinhos de circo, ou exaltando-os como 
deslumbrantes atletas do espírito perante os quais ficamos como que 
tolhidos. É, pelo contrário, necessário situá-los corretamente na 
realidade da vida eclesial, tornando-os atraentes (Nigg, s/d, p. 5). 

 

Dentro da tradição da Igreja Católica, para se declarar um santo, é preciso 

um longo processo de arguição sobre sua vida, a fim de se demonstrar a 

heroicidade de suas virtudes e a comprovação de seus milagres. Após ter passado 

por esse processo sobre a sua vida, a celebração que declarou Dom Bosco santo se 

deu no dia 1.º de abril de 1934. Nesse período os escritos de cunho devocional 

cresceram. 

A partir de 1960, uma terceira geração de pesquisadores, distanciada do 

fervor com a convivência pessoal com Dom Bosco e da euforia com o processo da 

canonização, mostra-se interessada em responder a questões pontuais sobre quem, 
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de fato, foi esse camponês cuidador de vacas, aprendiz de alfaiate, de padeiro, de 

violino e de outros ofícios. Entre esses pesquisadores, merece destaque Pietro 

Stella, cujos estudos buscavam verificar se alguns relatos eram efetivamente 

históricos ou pseudo-contos, marcados por acontecimentos extraordinários e de 

cunho sobrenatural. 

Com base nessas pesquisas, outros pesquisadores foram, paulatinamente, 

assumindo esse novo método científico para estudar a vida de Dom Bosco, ainda 

que no princípio tenham sofrido tentativas de rejeição por assumirem a linha da 

historiografia crítica. Ela, porém, saiu fortalecida, pois veio de encontro a uma 

recomendação do Concílio Vaticano II (1962-1965) que, ao propor a renovação da 

vida religiosa, pediu que as congregações relessem os carismas dos seus 

fundadores a partir da realidade do tempo em que viveram, superando idealizações, 

como meio de poderem adequá-los aos novos tempos. 

A partir dessas novas exigências, a Sociedade Salesiana sentiu a 

necessidade de criar Institutos Históricos de Pesquisa dentro da historiografia 

salesiana, primeiramente em Roma, e, posteriormente, mais dois regionais, um em 

Quito, no Equador, e outro em Barbacena (MG), no Brasil. Esses centros históricos 

têm como objetivo arquivar documentos que permitam às novas gerações de 

pesquisadores e historiadores contato com a literatura produzida ao longo desses 

duzentos anos do nascimento de João Bosco. De uma maneira rápida, durante esse 

tempo da pesquisa estivemos visitando esses três Centros de Pesquisa. 

Durante todo esse tempo para a organização dos dois Centros de pesquisa 

da na América, dois pesquisadores latino-americanos destacaram-se: o colombiano 

Fernando Peraza Leal2 que organizou o Centro em Quito, e o brasileiro Antônio da 

Silva Ferreira3 que colaborou na organização do Centro de Pesquisa de Barbacena. 

Ao redor deles, criaram-se equipes de historiadores críticos dando continuidade, 

                                                           
2
O Historiador e pesquisador Fernando Peraza Leal foi estudioso de Dom Bosco e de seu Sistema 

Preventivo. Em 1974, recebeu a missão de fundar o Centro Salesiano Regional de Formação 
permanente, e desde então trabalhou em Quito, Equador. Em 30 de janeiro de 1998, recebeu o título 
de Doutor Honoris Causa pela Universidade Politécnica Salesiana por sua contribuição no campo 
científico, religioso e educativo que tem permitido conhecer Dom Bosco e sua obra nos países latino-
americanos. Recebeu também o titulo de Doutor Honoris Causa em 23 de julho de 2010, pela 
Universidade Dom Bosco de El Salvador (Peraza, 2012, contracapa).   
3
 Antônio da Silva Ferreira foi pedagogo e historiador. Na década de 1990 esteve no Instituto Histórico 

de Roma, onde assumiu o encargo de cuidar da edição crítica do manuscrito de Dom Bosco sobre as 
“Memórias do Oratório de São Francisco de Sales”. Retornando ao Brasil, permaneceu no Centro 
Histórico de Documentação sobre Dom Bosco, em Barbacena, Minas Gerais, onde continuou suas 
pesquisas (Bosco, 2005, p. 1). 
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com cursos e orientações de pesquisas, o caminho encetado por esses pioneiros em 

nosso continente. 

Na linha de estudos mais atuais, destacamos dois pesquisadores: Pietro 

Braido4 que elaborou um novo estudo crítico com a revisão de todas as principais 

produções do passado com o título: Dom Bosco, padre dos jovens no século da 

liberdade, em dois volumes. Fruto de pesquisa de vários anos, tornou-se leitura 

referente para uma análise crítica de Dom Bosco e do século em que viveu.  O 

estadunidense Arthur J. Lenti5 publicou o mais recente estudo em três volumes, 

intitulado Dom Bosco: história e carisma. Nessa vasta pesquisa, além de apresentá-

lo no seu contexto histórico, político, econômico, religioso e social, desmistifica seu 

ambiente de infância, apresentando sem romantismo as realidades de uma família 

camponesa, em seu contexto histórico e religioso. Porém, para Arthur Lenti, essa 

nova hagiografia sobre a vida de Dom Bosco ainda não foi muito bem assimilada: 

 

Os resultados da nova historiografia encontraram e continuam a 
encontrar não poucos obstáculos para serem aceitos dentro do 
ambiente salesiano e fora dele. Não é fácil, certamente, mudar de 
mentalidade quem cresceu à sombra das míticas memórias 
biográficas, ou, o que é pior, de uma hagiografia adocicada e de 
sensacionalismo milagreiro, de biografias edificantes carregadas de 
sagrados malefícios e excessivamente indulgentes com o 
extraordinário (Lenti, 2012, p. 57). 

  

Durante a nossa pesquisa, descobrimos que muitos foram os que já 

investigaram sua vida, a maioria dos pesquisadores com enfoque em seu sistema 

educativo. A nossa pesquisa focará Dom Bosco desde sua origem familiar numa 

realidade camponesa, com seus desafios e conflitos, embora rico de aprendizados 

de vida. Possibilitando-o assim sair de casa para enfrentar a vida aprendendo ofícios 

diversos. Depois, tendo trilhado um caminho formativo dentro da instituição da Igreja 

Católica que o levou a ser um líder religioso, de modo especial na cidade de Turim, 

                                                           
4
Pietro Braido fundou em 1982 o Instituto Histórico Salesiano (ISS), órgão de estudos e pesquisas 

sobre Dom Bosco. Esse Instituto publica há trinta anos a revista Ricerche Storiche Salesiane. Formou 
um grupo selecionado de pesquisadores, com os quais elaborou a edição crítica de todos os textos 
pedagógicos escritos por Dom Bosco e pelos seus colaboradores diretos. (Braido, 2008, contracapa).  
5
 Arthur J. Lenti publicou numerosos artigos sobre Dom Bosco no Journal of Salesian Studies e em 

Ricerche Storiche Salesiane. Em 1984, chegou ao Don Bosco Hall, em Berkeley, Califórnia, em 1975, 
onde, desde 1984, desenvolve um intenso trabalho de pesquisa e ensino no Institute of Salesian 
Spirituality. Seu mais recente trabalho é: Don Bosco and his Pope and his bishop: the trials of a 
Founder (Dom Bosco, seus papas e seus bispos: as dificuldades de um fundador), LAS: Roma, 2006 
(Lenti, 2012, p. 632). 
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onde além de sua ação socioeducativa em favor da juventude em situação de 

vulnerabilidade se tornou ainda, na interação do campo político e religioso, um hábil 

mediador possibilitando o diálogo entre a Igreja e a sociedade.  

Num período da história em que se dava a organização da sociedade com 

base num sistema feudal, quando predominava a atividade agrícola, Dom Bosco 

atuou na criação de uma sociedade a partir da cidade, com um sistema de economia 

movimentado pela máquina. Esses fatos aconteciam na Europa, de modo especial, 

na França e na Itália no fim do século XVIII e em quase todo o século XIX. 

Ao final vamos focar especificamente a ação de Dom Bosco que irá unir a 

educação preventiva no campo da profissionalização, que era que a realidade que 

se apresentava com mais emergência no seu contexto social. Apresentaremos o 

caminho percorrido por ele em busca do desenvolvimento de um projeto que 

gerasse uma sociedade de protagonistas de uma nova civilização em que o ser 

humano sonhava ter seu destino na mão. Acreditamos que ele foi fruto dessa 

história em constante ebulição. 

Em alguns estudos que pesquisamos, tecem-se comparações entre o 

trabalho de Dom Bosco e o de outros educadores da época6. Nesta linha também 

nós queremos propor-nos um Dom Bosco fazendo parte de um movimento, 

especialmente nos campos pedagógico, religioso e político, que geraram a realidade 

social em que ele viveu. Finalmente, examinaremos a contribuição que ele deu para 

tudo isso. Como afirmam os organizadores da mais recente obra sobre a vida desse 

líder religioso: 

 

Para compreender o ser, o pensar e agir de Dom Bosco primeiro 
empenho deve ser o de situá-lo dentro das clássicas coordenadas 
espaço-temporais, no contexto histórico, pedagógico e religioso (mas 
também geográfico, politico, cultural, econômico, eclesial...) em que 
viveu. Nesse amplo mosaico, sua figura assume um relevo específico, 
revela os traços que o caracterizam, deixa entrever os refolhos mais 
íntimos da sua alma, as luzes e as sombras que o assemelham a 
outros personagens do seu tempo ou que deles se distinguem. (Fontes 
salesianas, 2015, p. 10) 
 

                                                           
6
 Entre os estudos que fazem comparações temos a dissertação de mestrado de José Rodolfo Hess 

de 1978 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul com o título: O amor em Dom 
Bosco e em Rogers. Assim o autor faz um breve resumo: “Vivendo em épocas diferentes, partindo de 
diferentes conceitos de homem, ambos chegaram a algumas intuições semelhantes. Enquanto Dom 
Bosco foi padre católico, e Rogers não tem filiação religiosa, encontraram ambos no amor a 
culminância de seus métodos educativos” (HESS, 1978, p. 7). 
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Para chegar a tal objetivo, propomo-nos a fazer uma nova leitura, tendo 

como referência pesquisadores que produziram uma nova literatura com bases 

críticas sobre a vida de Dom Bosco. Eles desamarram a imagem presa a uma 

estrutura religiosa que não respondia mais às necessidades do seu tempo. Vamos 

apontar com a pesquisa ser possível reler a ação desse líder religioso numa dada 

dimensão social e religiosa e mostraremos que Dom Bosco deixa um legado aberto 

a vários setores da sociedade, de modo especial na área da educação e 

profissionalização. Apresentaremos a interação entre razão e religião dentro de um 

sistema de educação, como um caminho a ser percorrido com a possibilidade de 

integrar a presença da Igreja numa sociedade em processo de secularização com 

constantes revoluções. Para alcançar tais objetivos, dividimos a tese em quatro 

capítulos. 

 

 

Estrutura da tese  

 

No primeiro capítulo, apresentaremos a figura de João Bosco, em três 

contextos. O seu núcleo familiar, tendo à frente todo um momento de instabilidade 

econômica, a sua mãe, Margarida, que, diante da perda do marido, soube 

desenvolver no coração dos filhos conteúdos educativos com experiência religiosa 

por meio de brincadeiras. Com a apresentação dos conflitos entre João e seu irmão 

Antônio, uma análise da visão do camponês da época e seu conceito de religião. 

O segundo momento é o envolvimento do menino João em sua realidade 

social, que mesclava festas religiosas e apresentação de artistas de circo, um 

primeiro espaço de aprendizado. Em seguida, o enfrentamento da vida fora de casa, 

e a vantagem de contar com um pedagogo que o ajudou a sistematizar o seu 

aprendizado. De professor particular a aluno de escola pública, enquanto estuda na 

escola aprende ofícios na casa da família onde fica hospedado. O terceiro momento 

refere-se à entrada no seminário estudando Filosofia e Teologia. Discorremos sobre 

sua chegada a Turim e a insegurança diante de uma sociedade em transformação 

com seus problemas religiosos e sociais que atingiam de modo especial os jovens. 

Para embasar a nossa pesquisa neste primeiro capítulo, nos serviremos dos 

escritos de Dom Bosco, principalmente as Memórias do Oratório de São Francisco 

de Sales. Como textos de referência nos apoiaremos nos estudos do estadunidense 
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Arthur Lenti. Ainda citaremos Pietro Braido, um italiano cujas inúmeras pesquisas 

transformaram-se em vários livros. E o brasileiro Antônio da Silva Ferreira, que, por 

um bom tempo de sua vida, dedicou-se a pesquisar a vida de Dom Bosco 

procurando focá-la em seu envolvimento político. Além desses, outros estudiosos 

compõem o trabalho, quando necessário.  

No segundo capítulo, faremos uma relação entre progresso e revolução e as 

consequências da Revolução Francesa, a partir da ação de Napoleão que fez 

ressurgir no espírito italiano a possibilidade de ter uma nação unificada. 

Mostraremos também como Dom Bosco fez a leitura desse período. No contexto 

italiano, apresentaremos a postura da Igreja de não acolher o projeto político 

organizado pelos líderes de pensamento liberal. Diante disso, a ação de Dom Bosco 

como um cidadão italiano, padre recém-formado, que, além de se sentir confrontado 

pelos desafios sociais, também se sente interpelado a ser uma espécie de mediador 

entre a Igreja e o Estado. Uma missão que será solicitada tanto pelos líderes 

políticos quanto pelos religiosos. Por fim, como ele contribuiu para que a mesma 

Igreja, privada de seu poder temporal, se tornasse uma referência moral para a 

organização da sociedade num sistema de economia industrial. 

Para embasar as nossas análises neste capítulo, basicamente três 

estudiosos foram pesquisados: Hannah Arendt, principalmente, com seu livro sobre 

a Revolução, em que ela, valendo-se de sua sensibilidade política, procura 

esclarecer os mecanismos das transformações revolucionárias que foi moldando em 

face do mundo contemporâneo; Jacques Le Goff, com seu livro Memória e História, 

em que, mais do que narrar fatos históricos, apresenta uma análise do conceito de 

história e procura aproximá-la das realidades da vida humana diante das diferentes 

temporalidades. Por fim, Eric Hobsbawm, com o livro A Era das Revoluções (1789-

1848).   

No terceiro capítulo destacaremos pensadores educadores que, diante de 

uma realidade em transformação, mostraram-se com um olhar sensível para as 

necessidades das classes mais fragilizadas da época. Entre eles, num universo mais 

geral, Jean-Jacques Rousseau e Johann Pestalozzi, que conceberam o princípio da 

educação com base numa visão preventiva. Com a personagem Emílio, de 

Rousseau, faremos uma breve leitura de Dom Bosco desde seu nascimento e 

educação no campo, até se tornar um artesão, ou seja, um protagonista de uma 

sociedade que forma cidadãos. 
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Outro pedagogo que apresentaremos será Ferrante Aporti, este já mais 

próximo do projeto de Dom Bosco, contribuindo para que a sua ação socioeducativa 

pudesse ir-se estruturando. Abordaremos de uma maneira sucinta as várias 

dimensões em que a sociedade se organizava numa dimensão preventiva. Nesse 

novo contexto em que a Igreja vai sendo chamada a se tornar presente, surgirão 

líderes religiosos com propostas socioeducativas que servirão também de referência 

para Dom Bosco. Finalizando o capítulo, aproximaremos Dom Bosco e Giuseppe 

Cafasso, mostrando o papel presente da Igreja num contexto prisional, e Maria 

Mazzarello que, por diferentes caminhos, desenvolvem projetos educacionais 

complementares e finalizaremos com a ação de uma marquesa. Certamente não 

faremos uma abordagem aprofundada de cada contexto e personagem. Utilizaremos 

referenciais teóricos como os textos do próprio Rousseau, de pesquisadores como 

Pietro Braido, Franco Cambi, entre outros. 

O quarto capítulo tem como proposta a apresentação de Dom Bosco em seu 

progressivo envolvimento com a juventude de Turim. Sua presença em meio aos 

presidiários e operários sem orientação. Situaremos, então, o desenvolvimento do 

seu projeto, com todas as suas intuições, e sua capacidade de viver uma 

experiência religiosa com enfoque na integração entre a força da razão e o impulso 

da religião. Seu elemento agregador foi a pedagogia do amor, a amorevolezza, 

mostrando que é possível resgatar quem já se achava descartado pela sociedade 

num sistema industrial ainda não humanizado. Criou a sociedade do Mútuo Socorro, 

acompanhou o contrato de trabalho para gerenciar a relação empregador-

empregado. Nessa nova realidade, o Oratório, existente em seu tempo, será um 

espaço onde se transmitirá a experiência religiosa para uma nova geração que deixa 

de viver no campo e começa a organizar a vida na cidade. 

Nesse sentido, procuraremos ter como referência sua concepção de 

trabalho, seu conceito de educação e suas referências teóricas para essas 

afirmações, e a juventude foco central de toda sua missão, transformando jovens 

encarcerados em protagonista de uma nova civilização. A criação de oficinas, como 

uma proposta inovadora, principalmente ao transformá-las em fábricas de produção, 

sobretudo na área da tipografia. Neste capítulo, como referências teóricas 

utilizaremos alguns textos escritos por Dom Bosco, também por Antonio Miscio, 

Amador dos Anjos, Michel Foucault, Michel Lagrée. 
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Por fim, em meio a todos os caminhos percorridos desde a construção do 

camponês a cidadão na cidade de Turim; depois, de um mestre de oficinas formado 

no contato com um perfil de jovens desacreditados pela sociedade; apresentaremos 

a nossas conclusões pontuando os principais pontos da pesquisa que podem trazer 

uma contribuição nova sobre os ensinamentos que nos deixou a vida e a obra de 

Dom Bosco.  
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1 A AVENTURA DE UM LÍDER RELIGIOSO: DOS BECCHI A TURIM 

 

Quando nos dispusemos, como pesquisadores, a resgatar um fato ou uma 

vida passada, é para dizer que a história serve para recolher, sistematizar e agrupar 

fatos do passado, em função de suas necessidades atuais. Como dizem alguns, é 

por causa da vida que se interroga a morte. Assim, organizamos o passado diante 

do presente, função social da história. Movimento da história, relação de pessoas, 

acontecimentos produzidos por pessoas em novos contextos, resultado de 

manifestações de grupos sociais que, com suas ações articuladas, provocaram uma 

transformação radical no modo de viver das pessoas. Como registra o historiador Le 

Goff: “O passado só é rejeitado quando a renovação é considerada inevitável e 

socialmente desejável”. (Le Goff, 2013, p. 203). 

 

 

1.1 O contexto histórico e religioso quando João nasceu 

 

No ano do nascimento de João Bosco, em 1815, a Europa, assistindo ao fim 

da era napoleônica, com a queda do Imperador Bonaparte na batalha de Waterloo, 

passava por profundas transformações nas áreas: política, social, econômica, 

educacional e religiosa. Essas mudanças foram provocadas principalmente por dois 

grandes movimentos: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A primeira 

compreendeu modificações no setor comercial e agrícola, promovendo a passagem 

da sociedade rural para a urbana, do trabalho artesanal e manufatureiro para o 

“maquino-fatureiro”. A segunda, com seus ideais iluministas, abalava fortemente os 

alicerces do Antigo Regime, derrubando a aristocracia que vivia dos privilégios 

feudais e fortalecendo o estabelecimento de uma sociedade burguesa e capitalista. 

Mesmo em meio a esse cenário, que traçava uma nova configuração para a 

sociedade e acarretava a ruptura gradual do feudalismo, baseado na propriedade da 

terra, transitando para o capitalismo, impulsionado pela burguesia, o poder da 

monarquia e do clero encontravam-se ainda bem consolidados no Piemonte. E, por 

essa razão, a região de Castelnuovo7, onde viverá a família de Dom Bosco, que 

                                                           
7
Castelnuovo D’Asti, que a partir de 14 de fevereiro de 1930 passou a se chamar Castelnuovo Don 

Bosco, é um município com cerca de 4 mil habitantes, a 28 quilômetros de Turim. Ao redor do núcleo 
central da cidade, situam-se quatro aldeias entre as quais Murialdo, onde estão os Becchi, pequeno 
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representava uma pequena parcela do reino piemontês e era constituída de vários 

povoados, ainda mantinha uma economia baseada predominantemente na atividade 

agrícola. Grande parte dessa região era habitada por pequenos arrendadores de 

terra, pois alguns proprietários, que já não moravam mais na localidade, arrendavam 

suas propriedades para viverem nas cidades. Dentre as cidades pertencentes a 

essa região a de maior destaque era Chieri. 

A Igreja Católica, assim como no Antigo Regime baseado no modelo feudal, 

ainda mantinha uma forte presença entre essas populações. As famílias 

camponesas mantinham a tradição da devoção popular, pois em cada povoado 

existia normalmente uma capela dedicada a um santo padroeiro. O clero, por sua 

vez, orientava e alimentava a fé desse povo com a organização de missões e festas 

religiosas. Como registra Hervieu-Léger: 

 

No centro desse universo, que permaneceu inalterado durante 
séculos, a igreja era o ponto de referência, o lugar em que se 
encontrava toda a vida da comunidade. Aí se reuniam as pessoas 
para rezar, e também para discutir as questões relacionadas à 
comunidade. A religião estava no centro da sua existência cotidiana. 
Os sinos ditavam o ritmo do tempo. As festas religiosas regulavam os 
ciclos da vida dos indivíduos e da coletividade (Hervieu-Léger, 2008, 
p. 15). 

 

As famílias, em sua maioria, mesmo com a Revolução Francesa no início do 

século XIX e o domínio dos territórios por Napoleão, ainda mantinham uma visão de 

mundo baseada numa mentalidade feudal. Ou seja, interiorizavam uma concepção 

de que as formas de vida sociais eram intocáveis: se assim nascemos, na condição 

de servos, assim viveremos até o fim de nossos dias. Os limites dos feudos8 eram os 

limites de seu mundo. 

Por isso, os camponeses que possuíam ou arrendavam terras, onde podiam 

plantar e criar seus animais, viviam felizes e agradeciam a Deus o trabalho e o 

alimento de cada dia. Viviam da alegria, quando a colheita fosse suficiente para 

                                                                                                                                                                                     
grupo de casas rústicas, onde residia a família Bosco, hoje essa aldeia chama-se Colle Dom Bosco 
(Lenti, 2012, p. 139). 
8
O Feudalismo era um regime geralmente organizado, de forma que as relações entre as pessoas 

estavam bem determinadas, a partir de uma rígida estratificação social baseada no princípio do 
privilégio do nascimento.  Nesse sistema praticamente a terra era a única fonte de sobrevivência e 
riqueza.  Como seu controle estava sob o domínio dos nobres e da alta hierarquia da Igreja, eles 
tinham um grande domínio político, jurídico e ideológico sobre a população que basicamente 
trabalhava a terra. Do mesmo modo (trabalhar a terra) que também fizeram os antepassados de João 
Bosco (Trindade, 2011, p. 18-19). 
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manter o sustento da família. Mas, quando a natureza não contribuía, a preocupação 

era grande. Nesse ambiente de instabilidade natural, não havia como não se apegar 

a uma religiosidade do cotidiano. Em meio a tantas apreensões, o encontro do povo 

nas festividades religiosas era o que dava força para continuar a caminhada. As 

madrugadas de bênçãos, as novenas para pedir chuva, as procissões para invocar a 

proteção dos santos para haver alimento, não só para sustentar a família, mas 

também para socorrer os peregrinos, os fugitivos da guerra que passavam por ali 

famintos. Dessa experiência, crescia a crença no Deus da solidariedade. 

Cultivavam-se assim, nesse clima camponês, os valores materiais e humanos, além 

dos morais e religiosos. Como nos relata Lenti: 

 

O catolicismo configurava a história do Piemonte desde a remota 
antiguidade. A tradição religiosa católica estava profundamente 
arraigada no povo, alimentada pela paróquia como centro da religião 
e da vida social. As novas ideias que chegavam da França 
revolucionária eram consideradas globalmente suspeitas e 
perigosas, e na verdade, anticristãs (Lenti, 2012, p. 162). 

 

Com esta breve descrição, podemos situar um pouco a realidade vivida pelo 

camponês numa região geograficamente tão próxima de todo um contexto de 

movimentos revolucionários; porém as famílias camponesas na península itálica 

estavam muito mais preocupadas em cuidar da sobrevivência de sua prole do que 

se envolver nesse contexto de revoluções que se manifestavam na França. 

 

 

1.2 A origem da família Bosco e Occhiena, pais de João 

 

Segundo relatam as mais recentes pesquisas, essas famílias têm suas 

origens no século XVII. O primeiro antepassado de Dom Bosco do qual se tem 

memória é Giovanni Bosco, que se casou na catedral de Chieri em 5 cinco de 

fevereiro de1627, no norte da Itália com a Giovanna Ronco eles tiveram quatro filhos 

entre eles Giovanni Francisco Bosco que nasceu em 1638 (Cerrato,2005, p.53). Três 

gerações depois, Felipe Antônio Bosco casaria com Cecília Dassano e se tornariam 

os bisavôs de João Bosco. Felipe morreu assim que casou e deixou a esposa 

grávida de cinco meses. Desse matrimônio nasceu Filipe Antônio Bosco, que 

recebeu esse nome em homenagem ao pai que tinha falecido. Quatro anos depois, 



 
28 

 

Cecília casou novamente, com Mateus Merruto. Para assumir seu novo matrimônio, 

ela teve que deixar o filho Filipe, com três anos e meio, com o seu tio e padrinho de 

batismo, João Francisco (Ribeiro de Brito, 1999, p. 21-22). 

Aos 27 anos, Filipe A. Bosco, órfão de pai e deixado pela mãe, casou com 

Domingas Barroso e com ela teve 6 filhos. Esta veio a falecer em 1777. Filipe A. 

Bosco, então, casou com Margarida Zucca, com a qual também teve seis filhos, 

entre eles Francisco Bosco (Cerrato, 2005, p. 53)9. 

Francisco Bosco, em 1805, aos 21 anos, casou-se, pela primeira vez, com 

Margarida Caglieiro. Desse casamento nasceram Antônio, 2 de fevereiro de 1808 e 

Tereza Maria, 16 de fevereiro de 1810; esta viveu apenas dois dias. Margarida 

Caglieiro faleceu em 28 de fevereiro de 1811. Em seguida, Francisco conheceu 

Margarida Ochiena que nascera em Capriglio, na diocese de Asti, em primeiro de 

abril de 1788, filha de Melchior Occhiena e Domingas Bossone. Segundo Ferreira: 

“Margarida tinha um grande ascendente moral sobre a juventude da aldeia e muitas 

meninas seguiam sua orientação, um tanto severa, mas sempre guiada pelo bom 

senso” (Ferreira, 2009, p. 12). 

 Da família Occhiena temos a seguinte árvore genealógica: no início de 

1700, aparece em registro paroquial o nome de Melchior Occhiena, que casou com 

Francisca. Eles tiveram duas filhas e um filho chamado Miguel; esse filho casou com 

Maria Occhiena; desse casamento nasceram seis filhos, entre eles Marcos Melchior 

(1752-1844) que será o nono materno de João Bosco. Marcos casou em 1775 com 

Domingas Bossone e tiveram dez filhos entre eles Margarida que irá casar com 

Francisco Bosco (Cerrato, 2005, p. 54-55). Eles contraíram matrimônio em 6 de 

junho de 1812. Desse casamento, nasceram Giuseppe Luis10 em 18 de abril de 

1813, e João Melchior Bosco em 16 de agosto de 1815 (Lenti, 2012, p. 144). 

 

 

 

                                                           
9
Podemos descrever resumidamente a árvore genealógica da Família Bosco. Giovanni Bosco (1603), 

primeiro antepassado conhecido dessa família. Giovanni Francisco Bosco (1638), segundo dos 
quatro filhos de João Bosco; ele será o pai de Giovanni Pietro Bosco (1666), trisavô de João Bosco. 
Filipe Antônio Bosco (1704), bisavô de João Bosco. Filipe Antônio Bosco, que recebeu o nome do pai, 
pois quando este nasceu seu pai já havia morrido (1735), será o avô de Dom Bosco; Francisco Bosco 
(1784), pai de João Bosco (Cerrato, 2005, p. 54). 
10

José Luis cresceu sempre ao lado da mãe Margarida. Quando João foi para a escola em 
Castelnuovo, ficou com a mãe. Em 18 de março de 1833, aos 20 anos, casou-se com Maria Calosso. 
Tiveram 10 filhos. Durante a sua vida também ele ajudou Dom Bosco naquilo que pôde. Ele ficou 
conhecido na região como honrado e generoso (Lenti, 2012, p. 210-211). 
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Essa região onde a família Bosco e Occhiena viviam, ao norte da Itália, 

pertencia no início do século XIX ao reino do Piemonte. Ela se estende pelo 

semicírculo dos Alpes do norte ao noroeste numa área de aproximadamente 29.356 

km², ocupando a parte mais elevada do rio Pó. Piemonte, em italiano, sugere “ao pé 

do monte”. A maior parte dessa localidade é montanhosa, incluindo a zona elevada 

do Monte Branco, com 4810 metros de altura. A parte baixa tem a forma de uma 

ferradura, situada no semicírculo dos Alpes. Os Becchi, que podemos traduzir por 

bico, era um vilarejo que não possuía mais do que doze casas e os camponeses que 

ali viviam trabalhavam como meeiros ou arrendatários, ou ainda eram contratados e 

recebiam um pequeno salário para ficarem no cultivo das terras. (Lenti, 2012, p. 140) 

Francisco Bosco viverá com sua família numa cascina ou sítio, que pertencia 

ao senhor Jacinto Biglione,11 onde trabalhou como agricultor arrendatário por 24 

anos, de 1793 a 1817. Arrendando a terra, ele esperava um dia se tornar dela 

proprietário. Com essa intenção, começou a adquirir alguns lotes, chegando a ser 

dono de nove pequenos pedaços de terra, nas proximidades dos Becchi, onde 

cultivava uva, trigo, milho e feno, num total de 1.117 m²; tinha ainda uma junta de 

dois bois, dois bezerros, uma vaca, uma vaca com cria e uma égua. 

 

 

1.2.1 A morte do pai e a pobreza como herança  

 

O que não se esperava aconteceu. Francisco morreu repentinamente em 

1817, deixando uma dívida de 446 liras, faltando ainda pagar a pequena casa que 

havia comprado (Lenti, 2012, p. 149). No ano da morte do pai de João, 1817, o clima 

social e político foi agravado por uma grande crise econômica, causada, acima de 

tudo, pela guerra dos últimos anos. A população rural de Murialdo, onde ficava o 

vilarejo dos Becchi, devia enfrentar sacrifício e sofrer sobretudo com a crise agrícola 

(Giraudo, 2004, p. 15). 

Para apresentar alguns dados dessa etapa da vida de João Bosco, 

usaremos como referência também a sua autobiografia intitulada: Memórias do 

                                                           
11

O avô de Dom Bosco, Filipe Antônio, originário de Chieri, era transferido em 1793, como meeiro 
para a casa Biglione. Filipe morreu nessa casa em 18 de novembro de 1802, aos 67 anos. (Stella, 
1980, p. 12) 
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Oratório de São Francisco de Sales12, escrita em várias etapas, a partir de 1873. Ela 

contempla três décadas de sua vida: 1825 -1835, 1835-1845 e 1846-1856. Entre o 

ano em que ele começou a escrever para os fatos acontecidos distam 50 anos. Por 

isso ele não quer ser um livro cientificamente exato em datas e fatos. Mas, como 

afirma Jacques Le Goff, “a história é na verdade o reino do inexato” (Le Goff, 2013, 

p. 25) quando necessário, recorreremos a outros pesquisadores que já 

aprofundaram esses estudos. Sobre a morte de seu pai, relata: 

 
Um dia o amado pai cheio de saúde, na flor da idade, todo 
preocupado em educar cristãmente os filhos, de volta do trabalho, 
ensopado de suor, entrou imprudentemente na adega, subterrânea e 
fria. O resfriado manifestou-se à noitinha com violenta febre, 
precursora de forte pneumonia. Inúteis todos os cuidados. Em 
poucos dias encontrou-se às portas da morte. Munido de todos os 
confortos religiosos, recomendou à minha mãe que tivesse confiança 
em Deus, e faleceu na bela idade de 34 anos, em 12 de maio de 
1817 (Bosco, 2005, p. 25). 

 

Após a morte do marido, Margarida, com seus dois filhos e Antônio, seu 

enteado, vão morar numa casa, a 200 metros do sítio Biglione, que Francisco tinha 

comprado (Giraudo, 2004, p. 24). Segundo Lenti: 

 

A família Bosco instalou-se na pequena casa em novembro de 1817. 
Formavam a família Margarida Occhiena Bosco, 29 anos, seu 
enteado Antônio José, 9 anos, seus filhos José Luís, 4 anos, e João 
Melquior Bosco, 2 anos, e a sogra semi-inválida, Margarida Zucca 
Bosco, de 65 anos além de mais dois empregados. (Lenti, 2012, p. 
148) 

 

 

                                                           
12

Este livro foi escrito diretamente por Dom Bosco, em italiano, portanto seu titulo original é Memorie 
Dell Oratorio di San Francesco di Sales dal 1815 al 1855. Ainda hoje os seus originais estão no 
arquivo central em Roma. Com o passar dos anos, o texto foi traduzido para diversas línguas. Em 
português, a edição que mais utilizaremos apresenta a tradução de Fausto Santa Catarina e os 
estudos críticos por Antônio da Silva Ferreira. A cada fato narrado pelo escritor original, há um 
comentário, fruto de um longo trabalho de sua pesquisa, para o leitor considerar que nem tudo o que 
está escrito tem finalidade histórica, mas muito de ensinamento pedagógico (Ferreira, 2005, p. 20). 
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Figura 1 - Casa em que Dom Bosco veio morar com sua família após a 

morte do seu pai. Abaixo, cópia de sua certidão de batismo. 

 

Fonte: Matt & Bosco, 1965, p. 12 

 

Viúva, Margarida ficou com as dívidas das propriedades que Francisco havia 

comprado e ainda não terminado de pagar. Nessa situação difícil, ela recebeu uma 

nova proposta de casamento que recusou,13 mesmo percebendo que ela teria que 

passar por grandes dificuldades na condução do sustento da família, uma vez que 

houve um forte período de seca na região e em quase toda a Europa. A descrição 

desse contexto é dada por Eric Hobsbawm:  

 

Sem dúvida a verdadeira pobreza era pior no campo, e 
especialmente entre os trabalhadores assalariados, que não 
possuíam propriedades, os trabalhadores rurais domésticos, e, é 
claro, entre os camponeses pobres ou entre os que viviam em terra 
infértil. Uma má colheita, como as de 1789, 1795, 1817, 1832 e 1847, 
ainda trazia a verdadeira fome. (...) Depois de uma arruinada safra 

                                                           
13

 “- Deus me deu um marido e mo tirou; ao morrer, deixou-me três filhos, e eu seria uma mãe cruel 
se os abandonasse justamente quando mais precisam de mim. Insistiram, dizendo que os filhos 
seriam confiados a um bom tutor, que haveria de cuidar bem deles - um tutor – respondeu a generosa 
mulher – é um amigo, ao passo que eu sou mãe dos meus filhos. Não os abandonarei jamais, ainda 
que me oferecessem todo o ouro do mundo” (Bosco, 2005, p. 27). 
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de 1813 na Lombardia, muitas pessoas mantiveram-se vivas 
somente graças à alimentação baseada em adubo e feno, pão feito 
de feijão e de frutas silvestres (Hobsbawm, 2012, p. 327). 

 

A experiência vivida na família de Margarida foi muito marcante, algo que 

João levará sempre em sua memória. Quando ele resgata em suas narrativas fatos 

que pudessem compor um quadro de como teria sido sua vida no campo, no seu 

tempo de infância, ele relata o que viveu na prática, aquilo que Hobsbawm registrou 

citado acima a partir de suas pesquisas, ele vivenciou: 

 

As colheitas do ano, nosso único recurso, falharam por causa da 
terrível seca; os comestíveis chegaram a preços fabulosos. O trigo 
chegou a custar 25 francos uma, Hemina14de 23 litros, o milho 16 
francos. Algumas testemunhas contemporâneas me afirmam que os 
mendigos pediam com sofreguidão um pouco de farelo para 
completar o cozido de grão-de-bico ou de feijão e se alimentarem. 
Nos prados foram encontradas pessoas mortas, com a boca cheia de 
capim, com o qual haviam tentado saciar a fome canina (Bosco, 
2005, p. 25). 

 

Dom Bosco recorda ainda que sua mãe alimentou a família enquanto pôde. 

Depois, deu dinheiro a um vizinho chamado Bernardo Cavallo para que fosse à 

procura de comida. Não encontrando, ele voltou à noitinha com o dinheiro. Sem 

perder a esperança, Margarida pediu emprestado aos vizinhos algo para comer, mas 

não encontrou quem a pudesse ajudar. Com confiança na Providência, todos se 

puseram a rezar. Depois de uma breve oração, Margarida levantou e disse: - em 

casos extremos deve-se empregar meios extremos. Correu ao estábulo com o 

senhor Cavallo, matou um novilho e saciou a fome da família faminta (Bosco, 2005, 

p. 26). 

Percebe-se por essas narrativas que, acima de tudo, a decisão de Margarida 

em não assumir o compromisso com outro marido fez com que ela primeiramente 

desse conta de alimentar seus pequenos filhos, o que num contexto de instáveis 

colheitas para quem vivia do que a terra produzia, se tornava um compromisso de 

grave responsabilidade. Por outro lado, ainda cabia a ela a missão de acompanhar 

os filhos no seu crescimento, no sentido de transmitir-lhes os valores humanos e 

religiosos que pudessem dar sustentação na formação da personalidade de cada 

                                                           
14

Hemina é uma velha medida de capacidade piemontesa. Variava de lugar para lugar. Na região de 
Asti era de 23 litros (Ferreira, 2005, p. 25). 
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um. Essa será uma missão que também demonstrará que aquela mulher 

camponesa tinha dentro de si muito mais do que força para o trabalho no campo.  

 

 

1.2.2 Margarida, uma analfabeta educadora 

 

Nesse contexto de pobreza e de instabilidade natural, Margarida não perdia 

seu otimismo e, sem muita cultura científica, ainda tinha a capacidade de elaborar 

no seu coração materno princípios educativos que pudessem transmitir para os 

filhos conceitos de vida, não permitindo que alimentassem uma visão de mundo sem 

esperança. Segundo biógrafo Lemoyne, era ela quem organizava jogos e atividades 

quando as crianças eram pequenas. Tomava a frente das brincadeiras, e tudo indica 

que aproveitava essas ocasiões para desenvolver na mente dos filhos um princípio 

religioso. João, com 4 anos de idade, já desenvolvia habilidades lúdicas, 

organizadas por sua mãe, com a finalidade educativa (Lemoyne, v. I, 1895, p. 41).  

Essa maneira de educar lembra-nos Froebel15 que afirmava que o uso dos 

jogos, no processo formativo da criança, era fundamental. Segundo ele, toda a 

preocupação do educador com crianças com até 6 anos é organizar jogos, pois, as 

crianças vão-se desenvolver por meio da atividade lúdica (Perini, 2012, p. 124). 

Também, Alessandra Arce, em seu livro A pedagogia na era das revoluções traz 

uma citação de Frobel relacionada à brincadeira, afirmando:  

 

A brincadeira é a fase mais alta do desenvolvimento da criança – do 
desenvolvimento humano neste período; pois ela é a representação auto-
ativa do interno – representação do interno, da necessidade e do impulso 
internos. A brincadeira é a mais pura, a mais espiritual atividade do homem 
neste estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana como um todo – da 
vida natural interna escondida no homem em todas as coisas (Arce, 2002, p. 
190). 
 

Do contato com a mãe, a partir das brincadeiras, João foi desenvolvendo os 

seus dons. Ela dava-lhe segurança para evoluir em suas habilidades técnicas, não 

mais como brincadeiras, mas como aprendizado. Assim, João cresceu sem a 

                                                           
15

João Carlos Perini escreveu um livro sobre Dom Bosco e os jogos em que ele compara Froebel e 
Dom Bosco sobre a maneira como cada um vê a brincadeira como importante no processo de 
desenvolvimento da criança. Segundo Perini, o que os dois têm em comum é a descoberta do valor 
fundamental do jogo para poder educar. Froebel formula com clareza o princípio de que na primeira 
infância, até os seis anos, o jogo é toda atividade do menino e da menina (Perini, 2012, p. 124). 
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presença do pai, mas ao lado de uma mãe determinada, enérgica, mas amável. 

Tinha pouca instrução, deficiências de alfabetização, mas uma capacidade enorme 

de compreender o processo de crescimento dos filhos. Com essa sabedoria 

adquirida com a experiência da vida, conseguiu superar as dificuldades. 

Vemos, então, que a infância de João e uma parte da sua adolescência, 

vividas praticamente no campo, permitiram-lhe assimilar um conteúdo vital que 

certamente contribuiu para o desenvolvimento de tantas outras habilidades práticas. 

Elas constituirão a oportunidade de criar dentro de si, pouco a pouco, o modelo de 

um educador-pastor, que se tornará referência para construir o seu sistema 

educativo. Esse sistema era necessário para integrar sua proposta pedagógica num 

novo modelo de sociedade em que dimensão religiosa e experiência social cada vez 

mais iam associando-se. Segundo o psiquiatra Giacomo Dacquino: 

 
O amadurecimento da religiosidade se realiza através de um processo 
gradual e progressivo de estruturação e de integração. É um 
amadurecimento progressivo com ritmo não programados no 
calendário paroquial. A influência materna no comportamento e nas 
atitudes religiosas das crianças é hoje uma certeza adquirida pelas 
ciências psicológicas. (...) Certamente Margarida representou uma 
ajuda válida para a integração e para estruturação em seu filho João 
de uma religiosidade madura, pressuposto para alcançar como adulto 
uma maturidade religiosa isenta de mecanismos infantis ou de defesa 
e independente de projeções e identificações patológicas (Dacquino, 
2013, p. 223-224).    

  
 Para ilustrar a maneira como Margarida educava a partir de pequenos 

acontecimentos vamos narrar resumidamente um fato. Certa vez a mãe sai para 

comprar coisas no mercado, e deixa João em casa, isto aos seus oito anos. Em uma 

de suas artes de criança ele sobe em um banco para pegar uma ferramenta e sua 

mão acaba esbarrando em um pote de azeite que se quebra, espalhando-o pela 

casa. O que fazer agora, pensou a criança, mesmo que limpasse a mancha não 

sairia. Nesse clima de espera pela chegada da mãe, João vai até o quintal e apanha 

uma vara, e sentando depois em uma pedra começa a ajeitá-la. Ao avistar a mãe, 

corre ao seu encontro antecipando e apresentando a vara.  

 

- Ah! mamãe aqui está a vara. 
- Ai, ai, ai! você fez alguma arte, o que aconteceu me diga. 
- Mãe eu subi em um banco para pegar uma ferramenta e esbarrei em 
um pote de azeite que veio ao chão, perdendo todo o azeite. Aqui está 
a varinha para me bater. Margarida, numa atitude pedagógica, escuta 
o filho manifestar-se com palavras. Por fim, exorta-o para ficar mais 



 
35 

 

atento. - E o que eu faço com a vara? pergunta João. - Coloque-a 
atrás da porta, disse a mãe. Essa vara, segundo a tradição, Margarida 
nunca precisou usar para educar seus filhos. (Ribeiro de Brito, 1999, p. 
55-56).  

 

Podem estar nessas pequenas atitudes pedagógicas do dia a dia de 

Margarida, princípios formativos que Dom Bosco terá como referência para organizar 

seu sistema educativo, que deveria ser desenvolvido sem a aplicação de castigos. E 

também se aplica nessa forma como se deu o diálogo, o principio da educação a 

partir do coração. Ou seja, ao realizar uma ação que terminou com um final 

inesperado, soou na mente da criança o princípio do erro. Por outro lado, a atitude 

da mãe ao ver o manuseio do filho em conduzir-se em direção a ela, possibilitou um 

diálogo onde ela teve a possibilidade de fazer o filho refletir a partir de si mesmo. O 

uso racional nesse contexto, com manifestação de sentimento do coração, reflete 

um princípio educativo que será aprimorado pela compreensão da criança a partir de 

sua idade e dentro de sua capacidade de compreensão do que se pode ou não 

fazer. Vê-se por esse fato que Margarida, embora analfabeta, sabia usar, 

intuitivamente, o princípio do pensamento moderno sobre a maneira de educar.  

Assim, João Bosco pode viver uma forte experiência religiosa e pedagógica 

ao lado de Margarida que o preparou para que ele viesse a ter contato com os 

artistas de circo, se interessando em querer aprender suas técnicas e depois utilizá-

las para atrair o público, carregando dentro de si um sonho de ser alguém, além de 

um simples camponês. Construída essa base a partir de seu contexto familiar, ele 

sentia-se fortalecido para dar um passo adiante. 

 

 

1.3 Aprendendo com os saltimbancos16 nas festas religiosas 

 

Para sair de seu ambiente familiar e começar a entrar em contato com uma 

realidade social, João acompanhava sua mãe e seus irmãos para as festas 

religiosas no povoado. Nesse contexto, aos poucos ele vai despertando para uma 

                                                           
16

Essa figura folclórica, que existia naquele tempo, chamava muito a atenção, de modo especial da 
criançada, e a forma de se apresentarem com habilidades misteriosas despertava na imaginação algo 
que se tinha como extraordinário, fora do normal. Há que se destacar que esse período de vida e de 
aprendizado do João será um ponto de referência para todas as suas tomadas de decisões. Começa 
por perceber que tem habilidades motoras para desenvolver tais talentos e capacidade de fazer surgir 
as técnicas de um educador. 
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realidade mesclada entre festa religiosa e manifestações artísticas. Assim, ao 

mesmo tempo em que está ocorrendo dentro da igreja a parte religiosa, na praça 

desenvolve-se a diversão. Como um bom observador, João começou a perceber 

que muitas pessoas mais se interessavam pelo que acontecia na praça, onde havia 

apresentação de mágicas, de malabarismo, apresentação de arte circense, entre 

outros.  

Sentindo que esse tipo de atividade atraía a atenção das pessoas, começou 

também a assistir aos espetáculos, mais para adquirir as técnicas usadas pelos 

artistas do que para apenas apreciá-los. Ao fazer isso, ele desenvolvia naturalmente 

o que os antigos já faziam: observar para depois reproduzir o processo observado. 

Como ele mesmo relata: 

 

Nos mercados e nas feiras, apresentavam-se frequentemente charlatões e 
saltimbancos, que eu ia ver. Observando atentamente as mínimas proezas, 
voltava para casa e exercitava-me até conseguir reproduzi-las. Aos 11 anos 
fazia jogos de prestidigitação, dava saltos mortais, imitava a andorinha, 
andava com as mãos, caminhava, saltava e dançava na corda, como um 
saltimbanco17 profissional (Bosco, 2005, p. 36). 

 

Acompanhando os espetáculos na praça, ele começa a desenvolver seu 

espírito de observação. Percebendo que tem dons, a prática religiosa seria também 

um meio para ele se aproximar dos mágicos, dos malabaristas e charlatões, a fim de 

assimilar suas técnicas.  Ia para a cidade, observava as apresentações, voltava para 

o campo e colocava como desafio desenvolver as técnicas para repetir algo que ele 

havia visto nos espetáculos. Na linguagem de Vygotsky, podemos afirmar que João 

desenvolvia uma imaginação criativa (Vygotsky, 2014, p. 35). Mas o que levava João 

para os povoados, para aprender as técnicas dos saltimbancos, seria o interesse 

pelo sagrado ou uma oportunidade de aprendizado de uma arte que poderia tirá-lo 

da condição de camponês?18 

Aprender um truque, desenvolver uma habilidade psicomotora podia garantir 

a ele um meio para ser alguém melhor na vida. Tudo indica que a princípio não seria 
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 Dom Bosco sempre conservará a alma de saltimbanco. O teatro será algo inerente à aventura de 
sua vida (Peraza, 2011, p. 49). 
18

Dom Bosco reserva um bom espaço nos escritos de suas Memórias para contar do tempo em que 
ele ia aos pequenos povoados, para participar das festas religiosas e, ao mesmo tempo, para ver as 
apresentações dos saltimbancos. Nelas também estão: o que o levava até lá, como conseguia 
dinheiro para fazer a viagem e como criava os momentos para apresentar aquilo que aprendia depois 
de um bom tempo de treinamento. (Bosco, 2005, p.36-37). 
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intenção dele usar isso como um meio para atrair as pessoas para transmitir 

conteúdo religioso. Cremos que essa associação começa quando vai percebendo 

que havia com ele um dom, em ser uma presença religiosa numa nova situação de 

um mundo religioso. Tudo indica que suas intuições de infância vão se tornando 

elementos catalisadores de uma nova maneira de transmitir os conteúdos religiosos. 

Para ele, o templo era o campo; o altar, uma corda; o livro, um texto de histórias 

antigas. Assim, para João Bosco, a religião não era uma realidade funcional, mas 

uma dimensão existencial, que poderia ser encarnada a cada nova realidade que 

surgia (Bosco, 2005, p. 35-38). Ao lado desses aprendizados, desenvolve o dom de 

ler o caráter de seus companheiros, o que leva a crer que desenvolvia uma 

habilidade nata que o diferenciava dos outros19. 

Observar e reproduzir em forma de espetáculo, tão apreciado pelo público 

ao seu redor, permitiu associar o desenvolvimento de habilidades lúdicas com 

propagação de experiência religiosa. Interagindo com o universo emocional dos que 

prestigiavam suas apresentações levou-o a perceber que as experiências religiosas 

se fazem nos acontecimentos do dia a dia (Bosco, 2005, p. 36). O contato com a 

natureza e a capacidade de confiar em si mesmo mostram a João Bosco que os 

caminhos são possíveis de serem trilhados, mas antes era preciso fortalecer-se 

naquelas capacidades que a vida concedera a ele. Com isso, entendemos que suas 

aptidões se transformam em qualidades técnicas devido ao esforço de observação e 

ao empenho no querer reproduzir por suas próprias forças o que foi observado. Eis 

aqui o resultado de sua imaginação criativa. Para ilustrar além da figura exposta, 

trazemos uma citação de Pietro Braido que faz em poucas palavras um resumo do 

que foi a infância de João Bosco: 

 

Sobressai nitidamente nas recordações de Dom Bosco e nas repetidas 
evocações dos anos 60 e 70 o mundo vivido por ele como criança e 
adolescente como lugar da expansão máxima das próprias 
potencialidades psicofísicas: paixão pelas diversões do campo, caça 
aos passarinhos, competições atléticas entre companheiros, aventura 
nos jogos de prestidigitação, admiração e imitação dos equilibrismos 
dos saltimbancos (Braido, 2008, p. 119).  

 
 

                                                           
19

Sobre isso ele mesmo narra: Eu era ainda muito pequenino e já estudava o caráter dos meus 
companheiros. Olhando para o rosto de um deles, quase sempre descobria os propósitos no seu 
coração (Bosco, 2005, p. 35).  
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Figura 2 - Imagem ilustrativa que resume os vários brinquedos que João Bosco usava 
para atrair o público e transmitir suas mensagens. 

Fonte: <http:// www.google.com.br em dom+Bosco+na+corda+bamba>. 

 

 

Quanto à questão do aprendizado, o fato de ter ficado no trabalho do campo 

até por volta dos 15 anos desenvolveu nele a capacidade de ver a vida a partir da 

força da natureza, e uma confiança muito grande no criador de todas as coisas. 

Essas intuições, que afloravam movidas por uma força saída de suas entranhas 

marcadas por um dom superior, iam fazendo com que ele pudesse acreditar que seu 

destino de fato não era permanecer na terra, mas a terra nunca sairia dele. Até esse 

momento João desenvolve suas habilidades práticas. Isso indica que o fato de ele 

desde cedo não ter sido moldado pela metodologia de um comportamento, marcado 

pela disciplina de uma escola tradicional, fez com que desenvolvesse com mais 

espontaneidade seus dons naturais.  

 

 

1.4 Da religião determinista a um mundo de possibilidades 

 

As secas e as consequências da guerra napoleônica devem ter gerado no 

coração de muitos camponeses um sentido de desesperança em permanecer na 

terra. A partir desse momento, o movimento migratório rumo à cidade acelera-se. E 

a questão a ser resolvida seria essa: levar toda a família para um lugar mais seguro 

http://www.google.com.br/
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de se viver, ou mandar primeiramente um membro dela.20 Segundo Giraudo, no 

início do século XIX o fenômeno da migração de populações camponesas ainda não 

se manifestava de maneira estrondosa, como será nos decênios seguintes. Essa 

população mantinha-se arraigada a valores familiares, sociais e cristãos tradicionais 

(Giraudo, 2004, p. 16). 

A realidade da sobrevivência foi também uma das causas de divergência 

dentro da família Bosco. O que um camponês sabe fazer a mais do que cuidar da 

terra? Só alguém com uma visão iluminada pode projetar-se de uma realidade de 

fome e morte para o início de um caminho a ser percorrido rumo à organização de 

uma sociedade não mais dependente das instabilidades da natureza, mas 

construída sobre a capacidade de o ser humano produzir com base em seus 

próprios dons. Mas, enquanto ficam na terra tentando encontrar uma saída, as 

famílias sentem dificuldade para tomarem uma decisão, pois surgem pontos de 

vistas diferentes para chegar a uma solução comum.  Isso não foi diferente na 

família de João Bosco, como veremos a seguir. 

O agravante na família de Margarida era o conflito de mentalidade entre o 

menino João que crescia e o mais velho Antônio21 que achava ser o “dono” da 

família. Enquanto esteve morando com a madrasta Margarida e com os dois meios-

irmãos, José e João, ele parecia querer dar a direção por onde as coisas deveriam 

caminhar, sentindo-se como um forte representante dos ideais de seu pai, 

Francisco. Para ele, estudar significava aprender a ler e escrever. Era o que bastava 

quando muito, para quem decidira viver para sempre da terra. Ir além seria para 

quem pudesse pagar um pedagogo para seu filho. Geralmente o camponês deveria 

preocupar-se em fazer a terra produzir para sustentar sua família. 

                                                           
20

Quando na década de 1970, morando com meus pais numa fazenda de café no interior de São 
Paulo, por ocasião de duas fortes geadas, toda a colheita de 1972 ficara comprometida, o que gerou 
em minha família e nas que moravam na colônia, em torno de 20, a necessidade de abandonar o 
campo e tentar a vida na cidade. Época, em que a indústria no Brasil estava em plena expansão. Meu 
pai, na época, escolheu entre os oito filhos um para ir à frente para a cidade. Sentíamos, naquele 
instante, que a roça não tinha mais futuro e partir para a cidade era uma questão de sobrevivência, 
uma vez que os colonos da fazenda eram todos meeiros e que não tinham propriedade alguma; só 
podiam contar com sua mão de obra oferecida aos donos da fazenda.  
21

Antônio nasceu do primeiro casamento de Francisco Bosco com Margarida Cagliero em 2 de 
fevereiro de 1808. Perdeu o pai quando estava com 9 anos. Antônio tinha um temperamento muito 
forte. Normalmente gostava de dar as ordens em casa. Depois da divisão da herança em 1830, casou 
com Ana Rosso, em 22 de março de 1831 e seguiu sua vida. Tiveram sete filhos. Ele construiu uma 
casa com um quarto só, ao lado da pequena casa onde já morava sua mãe com José e João. Acabou 
falecendo aos 41 anos de idade, em 18 de janeiro de 1849, tendo vivido sempre em situação de 
pobreza (Lenti, 2012, p. 205-206). 
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A visão de Antônio era esta: nascido camponês será sempre camponês. E 

ao pobre caberia cumprir a vontade do Criador. Deveria ser honesto trabalhador, 

cuidar da família, não se deixar dominar por nada de ambição. Quem quisesse agir 

de maneira diferente dessa ordem não era visto com bons olhos. E essa parece ter 

sido a mentalidade da qual o Antônio era imbuído. Os pobres poderiam almejar, no 

máximo, trabalhar nas terras latifundiárias da Igreja ou dos nobres. Narra o próprio 

João que, quando ele completou 9 anos, sua mãe queria colocá-lo na escola, mas 

se preocupava com a distância. Seu irmão Antônio opunha-se à sua ida ao colégio.22 

Chegou-se, então, a uma solução: durante o inverno, João iria à escola de 

Capriglio, onde aprendeu a ler e a escrever. E durante o verão, contentaria a 

vontade de seu irmão: iria trabalhar no campo. Segundo Lenti, nesse momento 

começa o conflito entre o modo de ver dos irmãos Antônio e João: 

 

A causa do problema não estava na oposição de Antônio para que 
João aprendesse as primeiras letras, porque ele mesmo tinha 
aprendido a ler e escrever. Não era nem mesmo uma necessidade 
urgente de ajuda no campo. O motivo parece ter sido mais pelo fato 
de João, depois das primeiras letras, querer continuar seus estudos 
secundários, possivelmente, em vista do sacerdócio. Nesse caso, 
Antônio mostrava-se incapaz de compreender por que devia permitir 
que João “estudasse” à custa do dinheiro da família. Posição 
compreensível, levando-se em conta o ambiente sociocultural e a 
mentalidade camponesa de Antônio (Lenti, 2012, p. 187). 

 

Nessa mesma linha de interpretação também segue Antônio Ferreira. 

Segundo ele, o conflito de convivência entre Antônio e João começava pela 

concepção divergente de visão de mundo dos dois: 

 

Antônio vai crescendo ainda marcado por uma mentalidade que 
concebe que a sociedade está estatizada e estabelecida numa 
ordem. Ou seja, Antônio estava imbuído das concepções próprias da 
sua época. A sociedade era um todo bem ordenado segundo a 
vontade do criador. Quem nascia nobre, nobre seria. Quem viera ao 
mundo como camponês, como tal deixaria este mundo. A educação 
devia levar cada um a encontrar a felicidade na condição em que 
havia nascido (Ferreira, 2009, p.19). 

 

                                                           
22

Uma vez Antônio assim se expressou: - Já chega. Vou acabar com essa gramática. Fiquei forte e 
gordo e nunca vi um livro. Dominado pela aflição e pela raiva, João responde o que não devia: - Não 
está certo. Não sabes que o nosso burro é maior do que tu e nunca foi à escola? Queres parecer-te 
com ele? (Bosco, 2005, p. 44). 
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 Na verdade, a reação de Antônio sobre a situação de vida que levava o 

menino João era para mostrar que aqueles aprendizados todos que ele estava 

adquirindo, os espetáculos que dava aos domingos para as pessoas do povoado, 

não estavam trazendo nada a mais para o sustento da família, e sua mãe, vez ou 

outra, ainda tinha de arrumar uma ajuda para que ele pudesse adquirir algum 

brinquedo para poder realizar as apresentações. Nesse sentido é compreensível o 

modo de ver de Antônio. Certamente também Margarida via desse modo, mas tinha 

mais capacidade de vislumbrar a possibilidade de um futuro melhor para sua família 

com o desenvolvimento de habilidades de um dos filhos.  

Há que se destacar neste momento que há uma diferenciação na pessoa do 

João também nesse contexto de cunho religioso. Embora ele viva no campo, 

cultivava uma mentalidade de quem compreendia a realidade da vida como uma 

oportunidade única dada pelo Criador para que possamos desenvolver nossos dons, 

que vão além de nossas circunstâncias familiares e religiosas, o que devia ser o 

universo que refletia na mentalidade das famílias camponesas que viviam no norte 

da Itália no final do inicio do século XIX.  Por isso ser significativa a afirmação de 

Ferreira sobre essa característica de João Bosco: 

 

Mesmo sem o saber, o João Bosco era filho das novas ideias trazidas 
pelo Liberalismo. Deus dava às pessoas dons para que elas os 
desenvolvessem e deles desfrutassem, sem ficar amarradas aos 
condicionamentos da sociedade. Sentia em si o desejo de ir adiante, 
de ser alguém na vida e não desejava terminar seus dias cultivando a 
terra (Ferreira, 2009, p. 19-20). 

 
A mãe mesma gostaria de visualizar uma nova possibilidade de se ver livre do 

cuidado da terra, e o conflito entre as mentalidades cresce cada vez mais. Desse 

conflito entre Antônio e João, um de visão determinista, e outro de intuições 

sonhadoras, além da questão da seca, levaram a mãe a pedir que João saísse de 

casa. Eis que saiu, nesse momento, um peregrino a se aventurar pelo mundo. 

“Escrevendo certo por linhas tortas”, Deus fez valer o provérbio de que “há mal que 

vem para o bem”.  Diante da possibilidade de sair daquela situação, seria enviado 

alguém para uma nova experiência que pudesse dar um sinal de esperança aos 

demais. 

Até aqui, na nossa narrativa sobre a base formativa, podemos fechar o 

primeiro ciclo de sua vida. A relação com os seus, o acolhimento educativo de uma 
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mãe, e os conflitos de mentalidade entre ele e seu irmão Antônio. Podemos dizer 

que expomos um reflexo de toda uma mentalidade camponesa, num ambiente onde 

a miséria muitas vezes poderia também determinar o envolvimento com a 

experiência religiosa, num contexto onde a sobrevida estava completamente ligada 

com o que se extraia da terra ou tirava dos animais. Um contexto favorável para 

gerar no seio de qualquer família a busca por uma alternativa melhor. No caso de 

Margarida, incentivando João para aprender uma arte, estaria abrindo uma 

possibilidade de angariar recursos para o sustento da família além do trabalho da 

terra. Conflito familiar e ambiente de pobreza contribuirão para acompanharmos a 

vida de João em sua primeira experiência de migração. 

 

 

1.5 Trabalhador como empregado e a experiência do abandono 

 

Quando pesquisamos essa etapa da vida de João Bosco, encontramos 

relatos que mostram uma mãe e um meio-irmão, a darem uma sentença a ele como 

se o seu destino fosse de fato afastar-se de casa. Tudo indica que tanto Antônio 

quanto Margarida estivessem de comum acordo. Parece que a proposta era que 

João deixasse a casa, uma vez que ele estava disposto a estudar e resistia às 

orientações de Antônio; pelos relatos de algumas fontes, resumida na pesquisa do 

Arthur Lenti, a questão era que ele saísse de casa. Momento crítico para uma 

criança de 12 anos, primeiro João encontrou trabalho em uma propriedade do 

senhor Turco, que morava em Castelnuovo, mas tinha um sitio perto dos Becchi. Ele 

era administrado por um meeiro, de nome Antônio Bosco. Ali João foi acolhido por 

um tempo, mas devido a falta de trabalho, teve que voltar para casa. Rapidamente 

teve que sair em busca de outro local, dirige-se à família Zucca, na aldeia dos 

Bolssone. Não sendo acolhido, segue adiante a procura (Lenti, 2012, p. 190). 

Chama-nos a atenção o fato dele sair de casa sem saber onde se empregar. 

Esse momento da vida foi doloroso, a ponto que Dom Bosco não o relatou nas 

Memórias do Oratório de São Francisco de Sales. Lemoyne relata o diálogo entre 

João e Moglia: 
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- procuro o senhor Moglia 
- sou eu, o que você deseja? 
- minha mãe me disse para vir aqui procurar trabalho com o senhor. 
- quem é sua mãe, e por que mandou para fora de casa ainda tão 
pequeno? 
- Minha mãe se chama Margarida Bosco. Vendo que eu e o meu irmão 
Antônio não nos entendemos, me maltrata e me bate, ontem ela me 
disse: toma essa pouca coisa e vai até os Bolssone, e chama alguém 
por ali, se não encontrar nada, vai até ao sitio do senhor Moglia que 
fica entre Mambello e Moncuco. (...) aceita-me por caridade, não 
precisa pagar nada.  
- Mas eu não quero em minha casa, você não é capaz de fazer nada.  
Por fim após resistência e interferência da esposa do senhor Moglia 
dona Dorotheia, ele acaba sendo acolhido (Lemoyne, v. I, 1898, p. 
192-193). 

 

Esse depois de certa resistência acaba por aceitar o menino como 

empregado mesmo fora de época. Nesse sítio seu trabalho era cuidar do estábulo, 

levar a vaca para pastar, e fazer com que os animais tivessem comida, água e pasto 

(Wast, 1960, p. 40). Essa família tinha um nível mais elevado de vida em questões 

econômicas, e o ambiente familiar era mais democrático e acolhedor do que o da 

sua. Ao mesmo tempo que ele fazia sua tarefa durante o dia, também lhe era dada 

uma certa liberdade para se dedicar à leitura.23 Segundo Lenti,  

 
O período de permanência com os Moglias foi, externamente, livre de 
preocupações. As obrigações de João, como auxiliar na estrebaria e 
encarregado das vacas, consistiam em manter o estábulo limpo e 
fazer com que os animais tivessem comida, água e pasto. Fazia, 
também, pequenos trabalhos no sítio, como cuidar das videiras. Não é 
provável que lhe fosse pedido para fazer serviços pesados. Recebeu o 
salário costumeiro e também uma bonificação. As refeições, o quarto e 
a cama eram certamente melhores do que os da sua casa. (Lenti, 
2012, p. 191) 

 

Enquanto trabalhou nesse sítio, João também frequentou uma comunidade 

religiosa no povoado de Moncucco24. Ali desenvolveu suas habilidades com as 

crianças que iam participar das celebrações e das festas. Na visita que fizemos ao 

local, em outubro de 2015, pudemos constatar o espaço que era utilizado para reunir 

os meninos. Pode-se dizer que João Bosco, naquele ambiente, por volta de seus 13 

anos, começa a desenvolver a capacidade de liderança. A possibilidade de integrar 

                                                           
 
24

Visitamos esse vilarejo em outubro de 2015. Vimos que é um espaço geográfico que envolve 
plantações de uva e casas camponesas. Apenas ao redor da matriz há um pouco mais de população 
dando-lhe um aspecto de cidade. Mas, olhando ao redor, avista-se muito verde. 
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o conteúdo religioso com um espaço recreativo fazia despertar no coração dos que 

ali frequentavam um interesse maior pelas coisas religiosas. Sua forma de conduzir 

a dinâmica do grupo, com passeios e atividades ao ar livre, despertava a curiosidade 

do povo e passava para os pais das crianças de que seus filhos estavam em boas 

mãos. Pode-se dizer que ali, na igreja de Moncucco, João desenvolveu uma 

experiência religiosa que poderia ser chamada de Oratório.   

O contrato de trabalho com os Moglias era por dois anos. O tio Miguel, irmão 

de sua mãe, um dia passava por ali. Vendo a situação do menino que já ia completar 

14 anos e ainda estava parado no saber ler e escrever pede que volte para a casa. 

  

Pergunta o tio:  
- Como se sente João trabalhando aqui, está contente? 
- Não posso estar porque ainda continua vivo o desejo de estudar; vejo 
que os anos passam e estou ainda no mesmo lugar. 
- Pobrezinho, exclama o tio Miguel. Deixa o que está fazendo vai se 
despedir do senhor Luiz e volta para a casa, que eu vou te ajudar. 
Assim esse tio Miguel se dispunha a ajudá-lo no encaminhamento do 
seu futuro (Lemoyne, 1898, v. I, p. 205-209).  

 

Porém, ao voltar para casa, parece gerar no coração da mãe uma certa 

frustração: primeiro, porque volta mais uma boca para ser sustentada em tempos 

difíceis; segundo, mais um filho com quem tem de se preocupar; em terceiro, é a 

volta de um velho conflito. Será que tudo aquilo que tinha acontecido até aquele 

momento teria sido em vão? Com que sentimento João retornava para a casa? Há 

de se conformar com o ponto de vista do Antônio: uma vez camponês, sempre 

camponês? Ou de fato seu tio investirá na carreira do sobrinho, vendo nele um 

talento em potencial? 

Voltando à imagem que projetamos no início, de que a sociedade caminhava 

em processo de evolução, tudo indica que mesmo o retorno a casa não foi um voltar 

atrás do que ele carregava no coração. Eis aqui alguém em formação. No campo e 

nos conflitos familiares, o que estava sendo gestado em sua personalidade era sua 

capacidade de superação, seu otimismo pela vida, sem perder, mesmo na carestia, 

a coragem de continuar acreditando que um dia o sonho ia acontecer. Mas, para 

chegar até lá, existia um longo caminho a percorrer, e muito ofício a aprender. 
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1.6 O professor particular ajuda João Bosco a organizar seu projeto de vida 

 

João, retornando a sua casa, continua a rotina de frequentar a comunidade 

religiosa do lugarejo onde morava em Murialdo. Para esse local, veio como capelão 

um religioso de nome João Calosso25 em 1829, e em novembro daquele mesmo ano 

deu-se o encontro entre ele e João (Lenti, 2012, p. 211). Esse encontro aconteceu 

no caminho, quando João voltava de uma pregação missionária que acontecera em 

cidade vizinha a Murialdo. O próprio João relatou o momento em que Calosso 

perguntou-lhe como se chamava, de onde estava vindo, porque desejava estudar. 

João respondeu-lhe que era seu desejo estudar para ser padre, mas sofria 

resistência por parte de seu irmão que não estava de acordo com essa ideia. O 

diálogo termina com essa exortação de Calosso: “Coragem. Vou pensar em ti e em 

teus estudos. Vem ver-me domingo com a tua mãe, e combinaremos tudo” (Bosco, 

2005, p. 42). 

Calosso, adiantado em idade, trabalhava também como promotor de 

talentos. Tinha mais ou menos elementos suficientes para, com delicadeza, chegar 

até o coração dos jovens. Permitiu, então, ao rapaz toda a liberdade para expor sua 

vida e seus projetos.  O diálogo foi tal que, de um lado, o padre sentia ter encontrado 

ali a figura de um filho e, de outro, o menino ter realizado ali o desejo de poder 

contar com um pai com quem poderia partilhar seus anseios e necessidades (Lenti, 

2012, p.201). Mesmo que João continuasse trabalhando na roça, parecia ter 

encontrado uma estrada para avançar na realização de seu ideal. 

Chegar ao estado eclesiástico era muito difícil para um pobre camponês até 

o Antigo Regime. Os encaminhados para a vida sacerdotal pertenciam a famílias 

nobres, ser padre era almejar um estado de vida com status superior. Quem 

nascesse na terra nem imaginava que dali se poderia alçar voos maiores. Com o 

desenvolvimento do progresso, com a proclamação dos ideais da Revolução 

Francesa, e com a chegada da burguesia ao poder, a visão de sociedade começou 

a mudar, e olhar para a vida religiosa eclesiástica, no modelo católico, há muito era 

visto com desprezo. Começavam a surgir outros meios para se tornar importante no 

novo modelo de sociedade. 

                                                           
25

 João Melquior Calosso (1760-1830), foi capelão em Murialdo de 1829-1830.  Ele teve o encontro 
com João Bosco no dia 5 de novembro de 1829, quando os dois voltavam de uma missão em 
Butigliera que fica a meio caminho entre Belchi e Castelnuovo (Ferreira, 2005, p. 40). 
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Com isso, a hierarquia da Igreja começa também a se abrir para acolher 

filhos de famílias camponesas, por necessidade de manter um número suficiente no 

clero. Aqui tem respaldo a tese de Michel Lagrée26 ao dizer que muitos seminaristas 

camponeses, no século XIX, entram na vida religiosa e vão trabalhar nos jardins, 

nas hortas e outros afazeres, realizando serviços que haviam apreendido no campo 

ao lado de suas famílias como afirma: 

 

Entre todas as técnicas de produção, a agricultura era provavelmente 
a menos estranha para o clero católico do século 19. Muitos dos seus 
membros eram de origem rural, e sua partida para o seminário 
significava, em geral, a perda de dois braços na exploração da 
propriedade paterna, os conhecimentos adquiridos na juventude 
encontravam facilmente os meios de serem empregados nos múltiplos 
jardins dos párocos, que faziam o orgulho dos presbitérios. (Lagrée, 
2002, p. 133) 

 

Por essa teoria se compreende mais uma vez a preocupação do irmão 

Antônio, em não deixar o irmão sair de casa e tentar a carreira eclesiástica, uma vez 

que eram dois braços a menos para cultivar a terra, e ainda teriam que buscar 

recursos para manter um membro da família a estudar. Uma situação que a mãe 

Margarida terá que continuar administrando. Mas sente-se até aqui que João Bosco 

teve a sorte de poder encontrar pessoas que continuassem a apoiar sua caminhada 

rumo ao seu ideal, mas sem querer moldá-lo um padre tradicional. Em nenhum 

momento ele foi desmotivado pela sua condição social. Isso nos mostra que nesse 

tempo e nessa região da Itália, a Igreja necessitava de vocações que de fato 

viessem a responder a novos desafios dentro de uma nova realidade. Assim, entre 

se sentir acolhido e apoiado e continuar trabalhando com a enxada e ser 

pressionado por Antônio a desistir da ideia de estudar, ele aperfeiçoou talentos que 

muito o ajudariam no desenvolvimento de sua missão futura. Segundo Pietro Braido:  

 

Com padre Calosso, Giovanni passava da cultura fundamentalmente 
oral, superada com as primeiras noções de ler e escrever com o 
padre Lacqua por volta dos 10 anos e, depois, com o pároco de 
Moncucco, a uma iniciação mais sistemática dos estudos, que 
continuaria em Chieri (Braido, 2008, p. 120). 

 

                                                           
26

 Lagrée é um estudioso francês, especialista em história religiosa. Tem pesquisado há 30 anos a 
relação entre religião e modernidade, de diversas formas. Alguns de seus estudos mais importantes 
se concentram na modernidade política após a Revolução Francesa, a modernidade da cultura do 
século XIX e a modernidade tecnológica.  
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Porém, quando tudo parecia correr bem, vem a notícia a João de que Padre 

Calosso falecera em 19 de novembro de 1830, quando João estava com 15 anos. 

Enfrentaria, assim, sua segunda perda na adolescência: primeiro, o pai; agora, 

alguém que lhe tinha aberto um porto seguro para poder caminhar rumo à realização 

do seu sonho. Segundo Giaccomo Dacquino: 

 

A morte de Dom Calosso foi muito mais dramática porque golpeou a 
um jovem em plena crise da adolescência. João torna-se pela 
segunda vez órfão da figura paterna e experimenta ainda mais, na 
própria carne, a dor do abandono afetivo e aumenta nele aquela 
“carência de afeto” com a qual tinha crescido devido a perda do seu 
pai (Dacquino, 2013, p. 32, tradução nossa). 

 

Por esse tempo, João teve um novo sonho, em que ele era repreendido por 

estar colocando sua confiança nas pessoas e não em Deus. O fato é que, até esse 

momento, a única referência firme para ele era a de sua mãe. Devido a sua recusa 

em aceitá-lo de volta dos Moglias, João não queria mais permanecer vivendo ao 

lado daquela família por mais que, com a maioridade, Antônio e os bens foram 

divididos e o clima aparentemente tivesse melhorado. Deve ter-lhe ficado, 

entretanto, uma leve experiência de rejeição da mãe. Existe aqui um cenário ideal 

para alguém se ver perdido no mundo, sem referência, porém a vida continua e seu 

aprendizado também, na escola da vida. 

 

 

1.6.1 De aluno particular a estudante de Escola Pública 

 

Vale destacar que, antes do período napoleônico, não existia educação 

obrigatória no reino do Piemonte-Sardenha. A família que tivesse condições 

encaminhava os filhos a um professor particular, geralmente um padre; muitas 

crianças só aprendiam a ler e escrever. Vindo o período da Restauração, o rei 

Carlos Félix aboliu o sistema de Napoleão, em 1822, e decretou que as escolas 

elementares deveriam ser criadas em todos os municípios. As famílias de 

camponeses tinham de se equilibrar entre mandar a criança para a escola e as 

tarefas do campo (Lenti, 2012, p. 166). A primeira escola pública que João 

frequentou foi em Capriglio e por pouco tempo. 
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Com mais ou menos 15 anos, por volta de 1830, começou a frequentar a 

Escola Pública de Castelnuovo. A princípio ele ia dos Becchi até essa cidade. Mais 

tarde, sua mãe mudaria para Sussambrino, um pouco mais perto de onde ele 

estudava. Também nesse período, ele vai e volta a pé da escola. Nessa escola teve 

como professor Padre Manoel Virano27. Seu último professor no tempo que ficou em 

Castelnuovo foi o padre Nicolau Moglia. Esse professor olhava, com certo 

preconceito, aquele adolescente com cara de vaqueiro e sempre que podia, 

colocava o rapaz em situação de desprezo para os outros colegas de sala. Para 

esse professor, jamais alguém dos Becchi poderia querer ser padre, principalmente 

com idade mais avançada. Nesse período, João ficou conhecido como o “vaqueiro 

dos Becchi”. Com a demonstração de que conhecia bem o Latim, aos poucos vai 

conquistando a simpatia de quem se fazia presente na sala de aula (Bosco, 2005, p. 

231). 

Depois de Castelnuovo, a família decidiu levar João para estudar em 

Chieri28, para apoiá-lo em seu desejo de realizar seu sonho de ser padre. Em Chieri, 

João ficará por uns dez anos, primeiramente estudando em escola pública, onde 

terminou seus estudos secundários. A escola pública de Chieri estava organizada já 

segundo a reforma decretada pelo rei Carlos Félix, de confissão religiosa católica 

(Lenti, 2012, p. 223). O diretor da escola era um dominicano. No programa da 

escola, os alunos recebiam uma séria formação religiosa, boa educação e muita 

disciplina. O ritmo de vida do estudo das escolas daquele tempo era o de um 

verdadeiro seminário. João mesmo lembra que: 

 

Neste ponto é bom lembrar que naqueles tempos a religião formava 
parte fundamental da educação. Um professor, que mesmo por 
brincadeira pronunciasse uma palavra indecorosa ou irreligiosa, era 
imediatamente destituído do cargo. Se assim acontecia com os 
professores, imaginai a severidade que se usava com os alunos 
indisciplinados ou escandalosos (Bosco, 2005, p. 58). 

 

Os alunos tinham de confessar todo mês e apresentar o certificado, como 

requisito de nota. Cada aluno deveria ter seu diretor espiritual. Todos os dias tinham 

                                                           
27

Manoel Virano nascido em Poirino, Itália, foi pároco em Mondonio, de 1831-1834. 
28

Chieri situa-se a 12 quilômetros a sudeste de Turim, no meio do Piemonte. Naquele tempo, era uma 
cidade com cerca de 9 mil habitantes. Chieri tornou-se famosa pela indústria têxtil. Ali havia cerca de 
30 oficinas que produziam tecidos de linho, de algodão, seda e lã. Nela existiam duas paróquias, 
pertencentes à diocese de Turim (Lenti, 2012, p. 221-222).  
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de assistir à missa. Os diretores espirituais serviam de referência entre o bispo e os 

professores. Cabia a esses ouvirem as confissões de seus dirigidos. 

Vale destacar que, naquele tempo, pelo menos na cidade de Chieri, os 

professores das escolas deveriam ser padres, ou clérigos autorizados pelo bispo a 

usar batina, quando não havia padres disponíveis. Isso mostrava que, de fato, até 

então a escola funcionava sob o modelo do Antigo Regime, em que a vontade do rei 

estava em sintonia com o desejo da Igreja Católica.  

Nesse tempo, merece destaque uma associação criada por ele chamada 

Sociedade da Alegria29. Fizeram parte dessa associação, ao lado dele, pelo menos 

dois colegas que ele registra em sua memória: Garigliano e Paulo Braia. 

Ainda nesse período em que estudou em escola pública de Chieri 

desenvolveu habilidades lúdicas e ilusionismo. Em Chieri, ficou morando na casa de 

Tomás Cumino. Aqui, segundo relato, ele dormia na cocheira, trabalhava um pouco 

na vinha e cuidava de um jumento. Esse dono gostava muito de brincadeiras, o que 

fez João aperfeiçoar seus talentos. Assim João Bosco passou a ser considerado um 

mago, um feiticeiro, um possuído pelo demônio. Pelas mágicas e travessuras que 

ele desenvolvia, como ressuscitar o frango, transformar a água em vinho, a moeda 

em lata enferrujada. Por esses fatos será convocado pelo cônego Máximo Búrzio30 

para dar explicações. Havia chegado até o cônego a notícia de que João Bosco era 

um mago, ou seja, usava a religião para fazer feitiçaria. No dia em que foi até a casa 

do cônego para dar explicações, quando ali esteve, desapareceram dele o relógio e 

as moedas. Depois de tudo esclarecido e que tudo não passava de truques, o 

cônego disse-lhe: “vai dizer ao povo que a ignorância é mestra da admiração” 

(Bosco, 2005, p. 73-75). 

No ano de retórica, estudou vários clássicos latinos como Cornélio Nepos, 

Cícero, Salústio, Quinto Cúrcio, Tito Lívio, Cornélio Tácito, Ovídio, Virgílio, Horácio 

Flacco (Bosco, 2005. p. 78). Envolvido nas leituras desses clássicos, varava a noite 

sem dormir.   

 

 

                                                           
29

 A Sociedade da Alegria foi a primeira experiência que Dom Bosco fez, depois de uma caminhada 
mais informal. A partir desse momento, ele começou a perceber a importância de uma organização 
para poder conduzir com mais segurança aqueles que viviam ao seu redor. Nela, ele era líder nato. 
30

 Máximo Burzio (1777-1847) foi cônego da colegiada de Chieri desde 1818; desde 1823, canto, e, 
de 1833 em diante, arcipreste daquela colegiada. (Bosco, 2005, p. 73) 
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1.6.2 De pedagogo que educa, a mestre que ensina 

 

Embora já descrevemos o caminho de estudante de João Bosco no item 

anterior, queremos destacar nesse item as famílias que o acolheram durante a sua 

permanência em Castelnuovo e depois em Chieri e os ofícios que ele pode aprender 

nesse tempo. Aos 15 anos, em 1830, João sai de seu território camponês e vai 

estudar em Escola pública em Castelnuovo. Sente esse momento como um 

transtorno para sua vida, porém tinha que seguir seu caminho. Como a distância 

para ir e voltar era grande, seu tio Miguel conseguiu-lhe uma vaga na pensão do 

senhor Roberto Gioanni, um alfaiate e conhecedor do canto gregoriano. A princípio, 

João ficava na casa para comer, no almoço, o alimento que trazia de casa; depois, 

começou a dormir ali, debaixo de uma escada. Sua estadia era paga pela mãe com 

trigo, ovos, milho e vinho (Lemoyne, 1895, v. I, p. 220). Com Roberto João aprendeu 

o oficio de alfaiate como ele mesmo relata: 

 
Desejando empregar em alguma outra coisa as horas livres, pus-me a 
trabalhar como alfaiate. Em muito pouco tempo tornei-me capaz de 
pregar botões, coser bainhas, fazer costuras simples e duplas. Aprendi 
também a cortar ceroulas, coletes, calças, paletós. Tinha a impressão 
de haver-me tornado excelente mestre de alfaiataria (Bosco, 2005, p. 
49-50) 

 

 Em Castelnuovo ele ficou morando um ano, depois foi para a cidade de 

Chieri, ainda estudando em Escola Pública, e mais uma vez vai ficar hospedado em 

pensão. Isso aconteceu porque, em Chieri, os estudantes da Escola Pública que não 

moravam com suas famílias deveriam ficar alojados em casas aprovadas pelo diretor 

da escola (Lenti, 2012, p. 236-239). Assim, João foi acolhido por várias famílias, 

onde também foi aprendendo ofícios, passando de camponês para artesão. A 

primeira senhora que o acolhe em Chieri é Lucia Mata. Enquanto esteve nessa 

pensão pode ser acompanhado por vários professores, entre eles o professor 

Banaudi que já não morava tão perto da pensão dessa senhora.  E para ficar mais 

próximo dele João muda para a pensão do senhor João Pianta que havia aberto um 

Café em Chieri, e se colocando como aprendiz na metade daquele ano ele estava 

habilitado a preparar café, chocolate, já dominava os segredos das receitas para 

elaborar toda espécie de bolos, licores e refrescos e outros. Com isso recebeu a 

proposta de permanecer naquele ofício, mas João tinha um sonho a ser realizado, 

como ele mesmo afirma: 
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Meu patrão começou dando-me hospedagem grátis, e considerando 
que eu poderia ser útil ao seu negócio, fez-me vantajosas propostas, 
contanto que eu deixasse as outras ocupações para dedicar-me 
inteiramente ao ofício. Eu, porém, fazia este trabalho somente por 
divertimento e gosto, minha intenção era continuar os estudos 
(Bosco, 2005, p. 65). 
 
 
 
 

Figura 3 - Estas duas fotos são complementares. A da direita mostra a entrada do 
local onde João trabalhou como garçom. A da esquerda, segundo a tradição, seria o 
local onde passava a noite enquanto esteve hospedado com essa família. Estivemos 
visitando este local em outubro de 2015. 

 

 
 

Fonte: Mauro Bombo 
Foto  

 

 

 

 

 

 

 

Por serem várias as fontes onde podemos encontrar esses relatos da sua 

vida, pois nas Memórias que Dom Bosco escreve nem tudo fica registrado, 

pesquisadores se utilizaram de outros apontamentos, como fez Pietro Braido. Com 

seu relato encerramos os lugares que ficou e os ofícios que João aprendeu 

enquanto peregrinou rumo ao seu ideal: 

 
Em Chieri, Giovanni passou por quatro sucessivas residências, que lhe 
permitiram enfim, a vida adequada a um estudante de tempo integral. 
No biênio de 1831-1833, alojado junto a senhora Lucia Pianta, não 
podendo pagar toda a soma mensal de 21 liras, carregava água e 
lenha, estendia a roupa lavada, ajudava o filho da senhora nos 
estudos. No terceiro ano, hóspede do irmão de Lúcia Pianta, Giovanni, 
cafeteiro e doceiro, prestava-se para trabalhar como garçom e 
preparar bebidas e doces, além de ocupar-se de várias atividades 
domésticas. Antes de alojar-se com o senhor Pianta, parece que João 
tenha encontrado uma breve instalação junto ao padeiro Michele 
Cavallo, cuidando de seu jumento e dormindo num ângulo da estala. O 
último ano 1834-1835, esteve numa pensão, alojado no porão por 8 
liras mensais junto ao alfaiate Tomaso Cumino. (...) Eram outros tantos 
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modos de se preparar a futuros interesses relativos à instrução 
artesanal e profissional dos jovens (Braido, 2008, p. 124-125). 

 

Os ofícios que João vai aprender na sua caminhada serão parte integrante 

do seu projeto futuro em Turim. Hospedando-se em várias pensões continuava 

manifestando nele o desejo de ser padre. Enquanto reflete nessa possibilidade, 

aprende o oficio. Pelas habilidades desenvolvidas sente que será artesão, já que 

esse é um trabalho de pessoas livres, o trabalho no campo escraviza. Ser artesão é 

desenvolver suas próprias forças, usando de suas capacidades e de seus dons. 

Como vai dizer Rousseau no seu livro Emilio, da Educação. Emílio, mesmo estando 

no campo, aprenderá o ofício de artesão.  

 

Ora, de todas as ocupações que podem outorgar a subsistência ao 
homem, a que mais se aproxima do estado natural é o trabalho das 
mãos; de todas as condições, a mais independente da sorte dos 
homens é a do artesão. O artesão só depende de seu trabalho ele é 
livre; tão livre quanto o lavrador é escravo; porque este se acha 
preso a seu campo, cuja colheita está à mercê de outrem. O inimigo, 
o príncipe, um vizinho poderoso, um processo, podem arrancar-lhe a 
terra; por esse campo podem humilhá-lo de mil maneiras; mas onde 
quer que se deseje humilhar o artesão, sua bagagem não toma 
tempo; pega seu braço e vai-se embora (Rousseau, 1995, p. 214). 

 

 João deixa a vida do campo, pois já sabe que a terra não dará a ele e nem 

a sua geração possibilidade de uma vida digna. É preciso migrar. Mas, enquanto 

migra, aprende; enquanto migra, encontra-se com alguém. Na leitura da sua história 

percebe-se que ele tem um olhar sistemático sobre como era o seu processo de 

formação. Os caminhos que ele precisou trilhar para manter-se protagonista da sua 

história e ao mesmo tempo ser acompanhado por pedagogos e mestres mais 

experientes.  

No fim dos estudos em escola pública, depois de ter morado em vários 

lugares onde pode também aprender alguns ofícios, inspirado por sonhos, sentiu 

que seu caminho era o estado eclesiástico.  
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1.7 A vida no seminário de Chieri e a tentativa de fugir de si mesmo 

 

A princípio João preparou-se para entrar no Convento da Paz dos 

franciscanos, em Chieri31, mas depois de um sonho, mudou de ideia. João entrou no 

seminário em 30 de outubro de 1835. Nesse dia, João recebeu um recado de sua 

mãe: “Lembre-se de que não é o hábito que honrará o teu estado, mas as virtudes 

que praticares. Se por desgraça vier um dia a duvidar de tua vocação, ah! Por 

caridade! Não desonre a batina. Larga-a imediatamente. Prefiro ter como filho um 

pobre camponês, a um padre negligente em seus deveres” (Bosco, 2005, p. 92). 

Enquanto esteve no seminário, suas dívidas32 foram pagas com o auxílio do 

por algumas pessoas e pelo serviço de sacristão, com o qual ganhava 60 francos. 

Juntando tudo, era possível quitar os compromissos, uma vez que seus familiares 

não tinham como arrumar recursos para suas despesas (Lenti, 2012, p. 257). 

Neste tempo, João conviveu com bons seminaristas, mas também 

experimentou o sentimento de que nem todos que entram para o seminário têm 

capacidade para tal. Passou também pela experiência de sentir a distância entre os 

superiores e os seminaristas. Por suas narrativas, sua disposição era tentar superar 

todos os hábitos que ele havia assimilado na infância e na adolescência. Em uma 

delas, após receber a vestidura que era o sinal de que ele podia ingressar no 

seminário, ele é convidado a participar de uma festa em agradecimento pela escolha 

feita e se escandaliza ao ver o comportamento de alguns padres. Assim se expressa 

depois que o pároco pergunta porque está triste depois de viver um momento tão 

alegre, ele observa: 

 

Com toda sinceridade respondi que a função da manhã não concordava 
nem em gênero e nem em número, nem em caso com a da tarde. Mais 
ainda acrescentei - ver padres bancarem os palhaços no meio dos 
convidados, já um tanto alto pelo vinho, quase despertou em mim 
aversão à minha vocação. Soubesse que havia de ser um desses 
padres, preferia deixar este hábito e viver como um pobre leigo, mas 
bom cristão (Bosco, 2005, p. 90). 

 

                                                           
31

 Chieri situa-se a 12 quilômetros a sudeste de Turim, bem no centro do Piemonte. No tempo do 

João Bosco tinha 9 mil habitantes. Ela era famosa pela indústria têxtil. Tinha mais ou menos umas 
trinta oficinas que produziam tecidos de linho, algodão, ainda seda e lã. (Lenti, 2012, p.222) 
32

A hospedagem e a alimentação no seminário custavam 20 liras por mês. E o seminário também 
oferecia pouca atividade lucrativa temporária. Sua família não tinha condições de pagar o seminário. 
Até para arrumar as roupas e utensílios para ele levar tiveram que fazer uma campanha entre os 
vizinhos e parentes. Cada um ajudava da forma que podia (Giraudo, 2004, p. 88). 
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 Tudo indica que interiormente João passou por um processo de se moldar a 

uma espiritualidade mais rígida. Ele tinha a sensação de que as coisas aprendidas 

no passado, de modo especial com os saltimbancos, não condiziam com o estado 

eclesiástico. Diante disso, percebe-se constantemente João em crise, vivendo em 

realidades que ao mesmo tempo o faziam voltar a uma situação que lhe recordava 

algo do passado, como jogar cartas, tocar violino, e outras, que geravam nele uma 

insegurança sobre o que, de fato, deveria conservar dentro de si de tudo aquilo que 

ele havia aprendido, até então, para depois ser usados no seu trabalho sacerdotal. 

Vê-se que o caminho que percorre é incerto, mas ao mesmo tempo carrega uma 

gama de possibilidades que dará a ele a certeza de ao menos não ficar sem realizar 

nada quando chegar em Turim, ou, se não estiver em condições, os ofícios 

aprendidos poderão servir para ensinar as crianças do seu vilarejo. 

No seminário33 assimilou uma filosofia com forte visão ético-prática. 

Costumava definir a filosofia como a ciência do verdadeiro e do bom, buscada pela 

reta razão, para a verdadeira felicidade do homem, porque o ensina a julgar 

retamente as coisas e delas bem se servir e gozar segundo a prescrição das leis. A 

missão da filosofia, aprendia ele, era abrir o homem ao homem e, por assim dizer, 

ser seu companheiro no itinerário para a sabedoria e a felicidade. 

João Bosco acreditava que a reflexão filosófica era parte da contemplação 

do ser humano, da harmonia de sua estrutura corpórea e de sua interioridade 

voltada para a racionalidade, através da imaginação. Costumava citar baseado em 

alguns filósofos: 

 

O gênero humano inteiro é como uma só família, na qual todos 
homens e mulheres são igualmente irmãos; Deus, ótimo e máximo, é 
o pai comum. Daqui nasce a religião, fundamento de todas as 
virtudes, e a piedade para com Deus, com o que é natural no homem 
a comunhão da razão, o parentesco, a semelhança; daqui nasce o 
conjunto de todos os deveres, para o qual tende este maravilhoso 
animal feito para a convivência social. A missão da filosofia é, pois, 
levar o homem a conhecer e a agir para se chegar à felicidade 
(Braido, 2008, v. I, p.145). 

 

Depois de terminar o curso de Filosofia, no mesmo seminário cursou quatro 

anos de teologia. Nesse período, sua formação priorizou o estudo de dogmática sem 

                                                           
33

Este seminário foi fundado em 1829, no convento do Oratório de São Felipe Neri. Quando João 
Bosco entrou no mesmo em 1835 os seminaristas chegavam em média de 100, distribuídos em sete 
anos dois de filosofia e cinco de teologia (Lenti, 2012, p. 286-287). 
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muita profundidade, sem tê-lo levado a um estudo científico da Teologia. Segundo 

Braido, a concepção teológica no seminário girava em torno da salvação eterna: 

Deus era um pai remunerador, ou seja, ganharia a salvação quem merecesse. 

Assim, a sua mentalidade cristã específica teria sido mais influenciada pela instrução 

catequética originária e por sua vivência da religiosidade popular (Braido, 2008, p. 

149). O que aprendeu no tempo de seminário pouco acrescentou ao que já sabia. 

Pode-se concluir que sua formação filosófico-teológica não deu a João Bosco uma 

adesão critica formal a qualquer sistema de dogmática e moral bem definido. 

Porém, foi um tempo em que pode ler textos clássicos que o ajudaram a ter 

uma visão mais abrangente do que só as coisas próprias de espiritualidade, como 

relata: 

 

Dediquei-me depois à leitura de Calmet, História do Antigo e do Novo 
Testamento; de Josefo Flávio, Antiguidades Judaicas e a Guerra 
Judaica; depois monsenhor Machetti, Reflexões sobre a religião; e 
posteriormente de Frayssinous, Balmes, Zucconi e muito outros 
autores religiosos; gostei também de ler a História Eclesiástica de 
Fleury (Bosco, 2005, p. 108).   

 

Nesse tempo pôde aprender grego com um padre jesuíta de nome Bini. Com 

ele, traduziu todo o Novo Testamento, os dois primeiros livros de Homero, entre 

outros. Chegou a traduzir textos do grego e do latim. Ainda nesse tempo estudou 

francês e hebraico, tornando-se então o hebraico, o grego e o francês suas línguas 

preferidas depois do latim e do italiano (Bosco, 2005, p. 108-109). 

Assim com apoio e com determinação foi fortalecendo-se no seu propósito 

de se tornar padre e, depois de terminar seus estudos em Chieri, João Bosco é 

ordenado em 5 de junho de 1841. Após esse acontecimento, era costume os padres 

buscarem um trabalho remunerado, como ajudante numa paróquia rural, ou como 

capelão. Era usual que assumissem trabalho como professores ou tutores de 

crianças de famílias ricas (Lenti, 2012, p. 315). Antes de iniciar seu ministério 

sacerdotal em Turim, recebeu três propostas: ser professor em casa de um senhor 

genovês, mil francos anuais; ser capelão em Murialdo, (vontade de seus 

conterrâneos) com o dobro da proposta anterior; ou vice-pároco em sua terra natal, 

onde ele ficou por cinco meses, de junho a novembro de 1841, até ir para a cidade 

de Turim. 
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1.8 A chegada a Turim, uma cidade em convulsão social 

 

A população de Turim viveu na primeira metade do século XIX um rápido 

crescimento demográfico. Em 1814, sua população era de 84.230 habitantes; em 

1830, subira para 122.424 e, em 1848, chegara a 136.849. As causas desse 

aumento populacional não eram apenas a seca, mas também as guerras 

napoleônicas que geraram grande movimentação migratória de camponeses 

empobrecidos, e a adaptação das terras do campo a fim de usá-las para a criação 

de ovelhas que produziam lã para ser usada na indústria têxtil. Como relata um 

jornal, a Gazzetta Dell´Agricoltore de 1848, destacado por Lenti: 

 

À medida que se vai ao campo, nas zonas distantes dos centros 
povoados fica-se assombrado diante dos aspectos dos camponeses. 
Nessas zonas, todos - os homens, mulheres e crianças - são magros, 
com escorbuto, demonstram-se cansados, exaustos pela fome e pelo 
excesso de trabalho (Lenti, 2012, p. 380). 

 

Se essa era a realidade dos que ficavam no campo, os que migravam para 

tentar viver na cidade não tinham sorte muito diferente34. Quando João Bosco 

começou seu trabalho, em 1841, a cidade de Turim estava sendo invadida por uma 

leva migratória, especialmente de adolescentes e jovens, deixando as autoridades 

políticas e eclesiásticas desorientadas e com dificuldades para encontrar soluções 

para tal situação. 

Junto a isso, Turim, na década de 1840, vivia uma efervescência 

revolucionária; os germes revolucionários do tipo anti-absolutista e anti-austríaco 

espalhavam-se por toda a península itálica. E Turim era o centro político e militar de 

onde saiam os movimentos de libertação e de unidade nacional. Com isso, a 

desorientação do povo e dos jovens tornava-se cada vez mais preocupantes pelas 

influências ideológicas e sectárias. Em grande parte da cidade, os jovens vagavam 

fazendo suas demonstrações revolucionárias, porém outros seguiam completamente 

abandonados, sem trabalho e expostos a delinquências, causando graves 

preocupações entre os cidadãos em respeito à ordem e à segurança pública. 
                                                           
34

 Para resumir a realidade de como viviam os habitantes de Turim nesta época apresentamos breves 
dados: Os moradores que viviam nas periferias tinham uma nutrição inadequada, um crescimento 
físico irregular, gente sem tetos e mendigos, cronicamente enfraquecidos, mortalidade infantil 
elevada, baixa expectativa de vida, falta de higiene e más condições sanitárias, epidemias 
frequentes, aumento da prostituição, analfabetismo, abandono das práticas religiosas, embriaguez, 
aumento de suicídios, crianças expostas e infanticídios (Lenti, 2012, p. 381). 
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À medida que aumentava o número populacional, crescia também um 

ardente desejo de que a organização social e política, não só em Turim, mas 

também em todas as províncias italianas, fossem unificadas com a chegada do 

movimento revolucionário, como explica Walter Nigg: 

 

Também na Itália chegara o vento revolucionário de 1848, ainda que 
sem a violência da França e da Alemanha. Muitos italianos padeciam 
da febre revolucionária e esperavam que uma revolução política 
pudesse mudar a ordem social. Os gritos revolucionários penetraram 
no Oratório. Dom Bosco teve de assistir à debandada de muitos de 
seus rapazes afetados pela febre revolucionária (Nigg, s/d, p. 86). 

 

Esse vento que começou a soprar impulsionado pelo movimento 

revolucionário atingiu diretamente a classe juvenil. Isto obrigou a Igreja a dar uma 

resposta para tal desafio. O que faria a Igreja nesse contexto? Tudo indica que as 

estruturas paroquiais não estavam preparadas para enfrentar a situação. Pela visão 

eclesiológica na consciência de muita gente, aquela questão social que se agravava 

devido ao movimento migratório não era problema religioso e, sim, social e, portanto, 

o Estado deveria oferecer uma solução. O número de padres era excessivo para a 

quantidade da população 35 

Com o que a Igreja ocupava os padres nesse período? Eles se dividiam em 

três frentes. Primeiro: os que eram encarregados de trabalhos nas pastorais 

diocesanas, como párocos, capelães, trabalhavam em hospitais e conventos etc. 

Segundo: professores e administradores de escola, vários eram tutores particulares. 

E o terceiro grupo eram os que se beneficiavam com toda essa estrutura (os 

cônegos, os capelães honorários). Entre esses padres, existiam tanto os que vinham 

de classe pobre, como os que provinham de famílias nobres. Um seminarista da 

época escreve uma carta ao bispo Chiaverotti, reproduzida por Lenti: 

 

Fico perplexo ao ver tantos padres com batina e tão poucos a 
trabalhar, quando a messe é tão grande. Não consigo encontrar 
outra razão, senão a de que os padres de classe elevada são 
apegados ao próprio bem-estar: os ricos desejam desfrutar de suas 
riquezas. Os que possuem escassos ou poucos bens procuram 

                                                           
35

Nos anos de 1830, em relação ao clero secular havia esta estatística: existiam 1651 padres 
seculares para 455.772 habitantes católicos na diocese de Turim. Em média, um padre para cada 
276 pessoas. Só na cidade de Turim, em 1833, havia 482 padres para 81.550 católicos, ou seja, um 
padre para cada 169 pessoas. Em 1841, quando Dom Bosco foi ordenado, os padres em Turim 
chegavam a 800, para uma população de 160 mil habitantes. Neste mesmo ano foram ordenados 47 
padres (Cerrato, 2005, p. 103). 
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aumentá-los servindo nas casas da nobreza. A maior parte dos 
padres vistos na cidade é deste tipo. Excelência, asseguro-lhe que, 
se tivesse desejado viver assim, teria de sobra para o dote, pois já 
tenho uma oferta garantida desde o início, caso seguisse esse 
caminho (Lenti, 2012, p. 402). 

 

Essa realidade foi certamente o que levou, no dia da ordenação de Dom 

Bosco, sua mãe Margarida a entrar em cena para exortar o filho, agora sacerdote, 

com mais ou menos essas palavras: Lembre-se de que você já é padre e, se um dia 

você se tornar rico, nunca mais coloco os pés em sua casa. 

Turim, até 1841, ainda vivia o período da Restauração, havendo uma grande 

massa de pessoas que procuravam se organizar para dar uma resposta a tal 

situação social. E como Dom Bosco, agora padre, se envolverá com tudo isso?  

Ao finalizarmos esse primeiro capítulo, lembremos o que abordamos sobre a 

vida desse líder religioso: nós nos propusemos a percorrer um caminho pontuando 

dificuldades e possibilidades, e deixamos claro que não é nosso objetivo apresentar 

uma figura impecável desse líder, nem dele, nem de sua família. Ao aproximá-lo de 

uma realidade familiar semelhante à de outros camponeses quisemos apresentá-lo 

como um ser no mundo, tentando encontrar uma resposta para os problemas desse 

mesmo mundo. 

Se durante toda a caminhada que João realizou, por um lado, ele pôde 

consolidar valores e assumir posturas de alguém que alcançou o que desejava, por 

outro, chegou a Turim certamente despreparado para o que acontecia, embora ao 

olhar para os rostos migrantes que rondavam as igrejas e as praças certamente 

identificasse um ou outro como oriundos de sua região.  

Neste contexto, a pergunta se faz: por onde começar? O que essa realidade 

social de cidade grande tem haver com aquilo que ele estudou? Com essas 

interrogações, João Bosco vai se aconselhar com Giuzeppe Cafasso, como ele 

mesmo relata: 

 

Antes de tomar uma resolução definitiva fui a Turim para aconselhar-
me com Cafasso que se tornara, desde alguns anos, meu guia nas 
coisas espirituais e temporais. Cafasso ouviu tudo, as ofertas de 
remuneração, a insistência de parentes e amigos, meu grande 
desejo de trabalhar. Sem hesitar um instante dirigiu-me estas 
palavras. - O senhor tem necessidade de estudar moral e pregação. 
Recuse por ora qualquer proposta e venha para o colégio 
eclesiástico. Segui prazerosamente o sábio conselho, e a 3 de 
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novembro de 1841 entrei para o referido colégio (Bosco, 2005, p. 
116-117). 

 

Esse prudente conselho foi aceito por João Bosco, e assim ele continuou 

sua caminhada estudando a conjuntura atual de Turim, situando a realidade da 

igreja neste contexto, e quais seriam as possíveis questões que precisariam ser 

resolvidas para ele poder contribuir para a construção de uma sociedade mais 

equilibrada.  

Enquanto João ficou preparando-se por mais um tempo, vamos trilhar, no 

próximo capítulo, um percurso que nos dará elementos para situarmos melhor, de 

uma maneira mais geral, o contexto histórico e religioso que fizeram a Igreja reagir e 

agir diante dos novos desafios apresentados por uma sociedade em transformação.  
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2 O MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO E A AÇÃO DE DOM BOSCO 

 

 

Até aqui fizemos uma viagem tendo como referência uma família com seus 

conflitos e desafios conduzida por uma mulher viúva e ao lado um filho órfão que se 

tornou o protagonista de todas as preocupações dela, até que ele chegasse a ser 

um líder religioso na Igreja Católica em Turim. Neste segundo capítulo, 

apresentaremos o período histórico que marca o final do século XVIII e a quase todo 

o XIX procurando destacar apenas alguns elementos dos acontecimentos geradores 

de uma ruptura tanto da compreensão da pessoa humana, quanto da forma de 

governo que passou a reger a sociedade. O berço inicial desses fatos foi a França e 

as influências de sua ação para a vizinha Itália. 

Dois conceitos nos acompanharão nesta aventura: o progresso e a 

revolução. O primeiro na área da tecnologia, da invenção, consequência de toda 

uma geração de pensadores e cientistas que se dispuseram a desafiar a capacidade 

do saber humano. E o segundo, como movimento político, expressão de toda uma 

sociedade que rompe a religião de submissão para um convívio social, tendo como 

grande desejo dentro do coração humano a liberdade, que viria a ser regida por uma 

Constituição. 

Durante essa viagem, nós nos encontraremos com grupos e pessoas, com 

líderes políticos e religiosos, com conservadores e liberais, com burgueses e 

camponeses, com reacionários e revolucionários. Por fim, retomaremos o contato 

com nosso líder religioso que deixamos em Turim, preparando-se para enfrentar 

toda essa avalanche de ondas revolucionárias que, em breve, estarão batendo às 

portas onde ele se encontra. E continuaremos a nossa caminhada com ele ao lado 

de líderes políticos e religiosos, entre eles o papa que, mesmo sem saber para onde 

fugir diante dessa avalanche, encontrará nele uma referência segura. No final de 

todo progresso conquistado e a Unificação italiana consolidada, ainda poderão 

celebrar as garantias de ser possível haver uma convivência harmoniosa entre os 

poderes políticos de cunho civil e a força religiosa mais envolvida com aquilo que é 

mais próprio de sua natureza: sua ação a serviço da vida, a sua reação em defesa 

dos mais fracos, e a sua proposta inovadora para uma sociedade regida pela força 

da razão, mas que não deixará de ser iluminada pelos valores da religião. 
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2.1 Um paralelo entre progresso e revolução 

 

Ao se fazer a leitura por parte dos que vão assimilando o momento que a 

história europeia, a partir da Inglaterra, celebrando como conquistas, invenções, 

descobertas, e percebendo os benefícios sociais que oferecia, a ideia que circulava 

no universo do saber e do pensar era a de que a sociedade se desenvolve pelas 

estradas do progresso. Algo nunca visto estava aparecendo, e coisas muito antigas 

morriam ou ressurgiam com uma nova roupagem. Ou seja, o mundo, depois de 

milênio, punha-se a andar, a se movimentar. Vamos caminhar com ele num jogo de 

imaginação e criatividade36, numa costura entre o campo e a cidade, numa mudança 

de mentalidade, visualizando a era do progresso, expressão que nos leva à 

compreensão de uma mudança de um regime de estabilidade para um conceito de 

inovação. A ideia explicita de progresso desenvolve-se entre o nascimento da 

imprensa no século XV e a Revolução Francesa, como diz Le Goff: 

 

Pode-se dizer que, até o início do século XVII, os obstáculos a uma 
teoria consciente do progresso continuam a ser determinantes; que, 
de 1620 a 1720, aproximadamente, a ideia de progresso se afirma 
antes de mais nada no domínio científico que, depois de 1740, o 
conceito de progresso tende a generalizar-se e difunde-se nos 
domínios da história, da filosofia e da economia política. Ao longo de 
todo este período, com avanços e recuos, o que favorece o 
nascimento da ideia de progresso são, em primeiro lugar, as 
invenções, a começar pela imprensa, depois o nascimento da ciência 
moderna, tendo como episódios espetaculares o sistema 
copernicano, a obra de Galileu, o cartesianismo e o sistema de 
Newton. É também o crescimento da confiança na razão e a ideia de 
que o mundo físico, moral e social é governado por leis (Le Goff, 
2013, p. 228). 

  

Esta ideia de progresso foi desenvolvida a partir de uma mudança de 

mentalidade, fruto de um acontecimento revolucionário que passou no século XVIII, 

em boa parte da Europa. Ao mesmo tempo, é consequência de um grupo de 

pensadores que se deixaram mover por esse movimento e, então, podemos fazer 

                                                           
36

Para explicar este termo me aproprio da teoria de Vygotsky: qualquer ato imaginário se compõe 
sempre de elementos tomados da realidade e tirados da experiência humana passada. Segundo ele, 
seria um milagre se a imaginação pudesse criar algo do nada, ou se dispusesse de outras fontes do 
conhecimento que não a experiência passada. Só as representações religiosas ou míticas da 
natureza humana poderiam atribuiu ao processo formativo uma origem sobrenatural, não vinculada à 
nossa experiência passada (Vygotsky, 2014, p.10). 
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uma relação entre o surgimento do Iluminismo37 como provocador de um processo 

de revolução, embora, segundo Jorge Grespan: 

 

O lado mais conservador da Revolução já era suficientemente 
progressista para liberar as forças tendentes ao desenvolvimento 
capitalista, e desse modo criar o mundo ao qual se oporiam os 
futuros revolucionários. O ponto de partida teórico e prático deles 
também nasce desse amplo movimento, como o reverso do lado 
inicialmente vitorioso, como o negativo da nova ordem. Logo outras 
revoluções sobreviriam (Grespan, 2012, p. 107). 

 

Paradoxalmente, a Revolução Francesa, que aparece como triunfo político e 

ideológico da ideia de progresso e marca uma data capital na história dessa nação, 

raramente torna-se referência de forma explícita ao conceito de progresso. Mas o 

século XIX foi o grande século do progresso, na esteira das experiências e dos 

ideais da Revolução Francesa (Le Goff, 2013, p. 235-238). 

O conceito de revolução, como poderemos ver, mudará de sentido em cada 

contexto histórico em que for aplicada. A palavra revolução vem do latim revolutio, 

que é o ato ou o efeito de revolvere. Volvere significa volver ou girar. O “re” indica 

repetição. No sentido literal, é o ato de rodar para trás e, no figurativo, de voltar ao 

ponto de partida (Comparato, 2010, p. 140). O dicionário de Antônio Houaiss define 

assim a palavra revolução: no sentido astrológico, retorno periódico de um corpo 

astral a um ponto da própria órbita, no sentido geométrico a rotação de uma curva 

em torno de um eixo. No sentido politico um movimento de revolta contra um poder 

estabelecido, e que visa promover mudanças profundas nas instituições politicas, 

econômicas, culturais e morais (Houaiss, 2009, p. 1665). É nesse sentido político 

que vamos interpretar a palavra revolução daqui para frente. 

Na linguagem política, esse vocábulo começou a ser usado pelos ingleses, 

no sentido de voltar às origens ou resgatar antigos costumes ou liberdades. Assim, a 

palavra revolution é usada pela primeira vez para caracterizar a restauração 

monárquica de 1660. Vinte anos depois, foi cunhada de “Revolução Gloriosa” na 

Inglaterra. A nossa proposta é de aplicar o conceito a realidade da Revolução 

                                                           
37

 O Iluminismo foi um movimento de reação a toda uma estrutura social e política em que, até então, 
o ser humano era considerado incapaz de pensar por si, de tomar decisões a partir de suas 
convicções pessoais. A partir desse movimento, o se humano procurará libertar-se da tutela da 
autoridade e da tradição, querendo ver, julgar e decidir por conta própria. O ser humano, sentindo-se 
ponto de referencia da realidade, transforma-se em medida do humano para o humano. Leva, com 
isso, o cristianismo tradicional entrar em crise (Zilles, 1991, p. 11-12). 
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Francesa que parece ter sido um movimento não de retorno, mas de projeção a algo 

nunca visto antes. 

Isso nos remete ao início da era cristã a que podemos também agora aplicar 

a palavra revolução como a definimos, sem precedentes, fazendo nascer a partir dali 

uma nova era histórica que dividiu o a.C. (antes de Cristo) e d.C.38 (depois de 

Cristo). Nesse sentido afirma Comparato: 

 
Assim como o cristianismo operou uma recontagem do tempo 
histórico a partir do suposto ano do nascimento de Jesus Cristo, 
assim também imaginaram os próceres da Revolução Francesa que 
a história recomeçaria a partir da proclamação do regime republicano 
(Comparato, 2010, p.143). 

. 

Há de se destacar também que em termos de conceito histórico há uma 

diferença entre o conceito dos revolucionários da Revolução Francesa e do 

Cristianismo, segundo Le Goff:  

 

O cristianismo foi visto como uma ruptura, uma revolução na 
mentalidade histórica. Dando à história três pontos fixos - a Criação, 
início absoluto da História; a Encarnação, início da história cristã e da 
história da salvação; e o Juízo Final, fim da história -, o cristianismo 
teria substituído as concepções antigas de um tempo circular pela 
noção de um tempo linear e teria orientado a história, dando-lhe um 
sentido (Le Goff, 2013, p. 65). 

 

Ao delinearmos a compreensão do conceito revolução podemos trilhar um 

caminho que nos leva a entendermos a ligação que integrou os ideais dos 

revolucionários da França e dos que desejavam construir a unificação italiana. É 

esse espírito de conciliação de ideais que queremos colocar como base para inserir 

paralelamente o movimento histórico provocado a avançar para novos horizontes. 

Como afirma Hannah Arendt: 

 

O fundamental para qualquer compreensão das revoluções na era 
moderna é a convergência entre a ideia de liberdade e a experiência 
de um novo início. E, visto que a noção corrente no Mundo Livre é 
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A referência que fazemos ao início da era Cristã serve, para mostrar que também o movimento 
cristão é fruto de uma reação revolucionária. Como diz o próprio Papa Francisco: “São tantos 
revolucionários da história, foram tantos. Mas nenhum teve a força da revolução que nos trouxe 
Jesus: uma revolução para transformar a história, uma revolução que muda profundamente o coração 
do homem. As revoluções da história mudaram os sistemas políticos, econômicos, mas nenhuma 
delas modificou deveras o coração do homem. Um cristão, se não for revolucionário neste tempo, não 
é cristão” (Francisco, 2014, p. 18). 
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que a liberdade, e não a justiça ou a grandeza, constitui o critério 
supremo para julgar as constituições dos corpos políticos, o grau de 
nosso preparo para aceitar ou rejeitar tal convergência dependerá 
não só de nosso entendimento da revolução como também de nossa 
concepção de liberdade, de origem nitidamente revolucionária 
(Arendt, 2011, p. 57). 

 

Para aplicar o vocábulo “revolução”, para os tempos de Jesus, lembremos 

de quando ele respondeu a Nicodemos que era preciso nascer de novo (Jo 3,3-9). O 

mesmo fazemos: para entrar nessa nova era, no conceito bíblico, era preciso nascer 

de novo. Para que isso acontecesse foi preciso muito esforço, muito parto. Segundo 

Marx: “a força é o parteiro de toda sociedade velha que traz uma nova em suas 

entranhas”. (Marx, 1985, v. II, p. 864). 

Mais um significado podemos apresentar, ainda sobre o sentido da palavra 

revolução, numa perspectiva de projeção para o futuro. Em outras palavras, se o 

início da palavra revolução tem o prefixo “re” que sugere um retorno a alguma 

realidade, o radical lembra-nos de evolução, ou seja, de algo que nos impulsiona 

para frente, para o novo que se faz nascer.   

Nessa esfera de descoberta de novas tecnologias a sociedade pós-revolução 

ou com o apoio da revolução ia se organizando, baseada não mais nas referências 

naturais ou camponesas, mas por uma estrutura sustentada em meio ao 

aparecimento de novas invenções. Essa tendência da Idade Moderna seria uma 

realidade que movimento reacionário nenhum teria força para impedir.  

Uma vez que apresentamos o que entendemos por progresso e revolução, 

comecemos a caminhar buscando os personagens que contribuíram para que todo 

esse movimento se tornasse realidade. 

 

 

2.2 A Revolução Francesa e suas consequências   

 

No contexto histórico, podemos dizer que a Revolução Francesa não foi um 

movimento isolado. Ele está inserido num quadro de revoluções que começa na 

América do Norte em 177039. Sem a pretensão de analisarmos profundamente todo 
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1770 foi um marco na luta pela independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, mas só 
em 12 de junho de 1776 é que foram proclamadas as declarações americanas de direitos, chamadas 
Declaração do Povo de Virgínia e, em 4 de julho de 1776, proclamada a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América (Trindade, 2011, p. 96). 
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esse contexto social, político, econômico e religioso que culminou com a queda da 

Bastilha, desejamos avaliar as consequências de sua eclosão e difusão dos seus 

ideais para vários países europeus e americanos, de modo especial a Itália. 

A França, no momento em que a Revolução foi deflagrada, politicamente 

se constituía numa monarquia que não conseguiu resistir à crescente força da 

classe burguesa, uma classe emergente fruto da Revolução Industrial. Essa classe, 

descontente com o velho sistema de governo e favorecida pelo momento de 

instabilidade econômica que rondava o reino francês, mobilizou uma massa de 

camponeses e pequenos artesãos, que estavam cada vez mais conscientes da 

situação em que eram obrigados a viver, e cada vez menos dispostos a arcar com 

pesados impostos e tributos, que eram a base de sustentação das classes 

privilegiadas: a nobreza e o clero. Nós nos serviremos das pesquisas de Lefebvre 

para definir como vivia o clero no período que antecedeu a Revolução Francesa: 

 

O clero não é obrigado a pagar nenhum dos impostos diretos 
ordinários e auto estabelece o dom gratuito que consente em dar aos 
reis; algumas vezes, empresta do Estado, encarregando dos juros e 
da amortização. Materialmente, não depende do Estado nem dos 
fiéis: recebe o dizimo de todos os produtos da terra; suas 
propriedades fundiárias, de grande extensão no Norte, diminuem à 
medida que se avança para o oeste ou para o sul, mas englobam 
uma décima parte do reino; os bispos, abades e cônegos são 
senhores em numerosas aldeias, fazendo jus às taxas senhoriais 
(Lefebvre, 2011, p. 43-44). 

 

Pode-se dizer que na estrutura monárquica, num regime feudal, onde cada 

estratificação social era bem estabelecida, se percebia que tanto o clero como a 

nobreza viviam em uma zona de conforto. Isto aos poucos vai incomodando, de 

modo especial duas classes, a burguesa e a camponesa, que com o 

desenvolvimento da tecnologia, com o avanço da compreensão da pessoa humana, 

gerando um clima não mais favorável aos grupos que até então viviam às suas 

custas. 

Essa situação de descontentamento tem seu início no século XVII, quando 

houve um crescimento exagerado da população europeia, e consequentemente um 

aumento do consumo de produtos, e de produtores. No campo, com a descoberta de 

novas técnicas, criam-se novos métodos de cultivo da terra e com eles, novos 
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produtos para a engorda dos animais. Assim, percebe-se uma melhoria na 

alimentação do povo.  

A Revolução Industrial, porém, aumentando a produção de artigos 

industriais, acabou baixando os preços, favorecendo maior consumo. Com esse 

desenvolvimento econômico, a burguesia sentiu-se fortalecida, passando a almejar 

sua participação no poder político, que, até então, era monopolizado pela nobreza e 

pelo alto clero. Porém, a partir de 1770, as crises econômicas são constantes e 

faltam produtos agrícolas, o que levou os preços a se tornassem exorbitantes dando 

origem às revoltas. Aproveitando-se dessa situação, e para alcançar seus objetivos 

políticos, a burguesia40 vai buscar apoio mobilizando os camponeses, que 

desejavam libertar-se das obrigações dos senhores feudais. 

 

Na verdade, entretanto, a grande maioria não tinha terras ou tinha 
uma quantidade insuficiente, deficiência aumentada pelo atraso 
técnico dominante; e a fome geral de terra foi intensificada pelo 
aumento da população. Os tributos feudais, os dízimos e as taxas 
tiravam uma grande e cada vez maior proporção da renda do 
camponês e a inflação reduzia o valor do resto. Pois só a minoria dos 
camponeses que tinha um constante excedente para vendas se 
beneficiava dos preços crescentes; o resto, de uma maneira ou de 
outra, sofria, especialmente em tempos de má colheita, quando 
dominavam os preços de fome. Há pouca dúvida de que nos vinte 
anos que precederam a Revolução a situação dos camponeses 
tenha piorado por essas razões (Hobsbawm, 2012, p.104). 

 

Inspirados também, pela luta da independência da América do Norte em 

1770, e por verem uma Inglaterra em plena expansão econômica em consequência 

da revolução industrial, os franceses, principalmente a classe burguesa, defendiam 

um liberalismo clássico, baseado nos ideais de filósofos que valiam dos problemas 

econômicos e sociais para desenvolverem suas teorias e críticas, apontando 

soluções bem radicais. 

Enquanto isso, com o livre pensar, a revolução tecnológica vai avançando. 

Vem a invenção da máquina, da lâmpada, embora em pequena escala. Ao lado 

disso, e dos ideais iluministas, a saber: o racionalismo, o naturalismo, o liberalismo, 
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 A própria palavra já diz, burguês aquele que vive nos burgos. No século XVIII, esses burgos tinham 
uma relação muito próxima com o campo, de modo especial na França onde não existia muita 
barreira entre o campo e a cidade. Pois, segundo o historiador Lefebvre é comum encontrar nos 
burgos dos campos, pessoas que vivem burguesamente de rendas, como advogados, médicos e 
comerciantes. Por isso, a burguesia misturada à população que no contexto da época, era rural, 
consegue então liderar a Revolução (Lefebreve, 2011, p. 75-76).  
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a igualdade perante a lei, e o anticlericalismo, a revolução atingia um dos seus 

ápices com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão41. 

 
“Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis", dizia 
seu primeiro artigo; mas ela também prevê a existência de distinções 
sociais, ainda que "somente no terreno da utilidade comum". A 
propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e 
inviolável. Os homens eram iguais perante a lei e as profissões 
estavam igualmente abertas ao talento; mas, se a corrida começasse 
sem handicaps, era igualmente entendido como fato consumado que 
os corredores não terminariam juntos (Hobsbawm, 2012, p. 106). 

 

Apesar dessa declaração ter-se tornado um manifesto contra a sociedade 

hierárquica de privilégios nobres, implicitamente não favorecia uma sociedade 

democrática e igualitária, mesmo tendo esta, como motivação primeira, a 

proclamação dos Direitos do Homem.  Como afirma Hannah Arendt: 

 

Foi a Revolução Francesa, e não a americana, que incendiou o mundo 
e, portanto, foi a partir do curso dela, e não do curso dos eventos na 
América bem como das ações dos Pais Fundadores, que nosso uso 
atual do termo “revolução” recebeu suas conotações e implicações em 
todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos (Arendt, 2011, p. 88).  

  

Era então preciso também começar a navegar não mais pelas velas do 

religioso e do paternalismo do rei, mas pela força da razão e pela capacidade do ser 

humano se sentir construtor de sua história. Voltando às origens da palavra 

revolução, eis agora uma revolução deflagrada. Eis uma floresta queimando, 

pulsando novos ares, uma humanidade se projetando, um novo mundo se 

apresentando. Posições pró e contra a revolução vão se construindo, os grupos vão 

se posicionando. Dentro do clero haverá reações divergentes, no que dizia respeito 

ao desenrolar da revolução, como relata o especialista em Direitos Humanos José 

Damião Trindade: 

 

Pelas proclamações pontifícias (breves) de 11 de maio e de 13 de abril 
de 1791, o papa condenou solenemente os princípios da Revolução. 
Sobreveio um cisma na Igreja francesa entre padres juramentados e 
não juramentados (ou refratários). Os não juramentados, que se 
tornaram maioria, passaram à militância contrarrevolucionária. E os 
revolucionários lançaram-se a uma campanha de descristianização, 
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Essa declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai acontecer em quatro etapas. Cada vez 
que havia uma mudança na condução do processo revolucionário e um novo grupo assumia o poder, 
havia a necessidade de se lançar nova Constituição e assim foi (Comparato, 2010, p. 170-178). 
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substituição de nomes cristãos para nomes laicos, culto à razão, 
fechamentos das igrejas não juramentadas etc. (Trindade, 2011, p. 
63). 

 
Além da reação da Igreja que se dividiu ao se posicionar frente ao que 

estava gerando na prática o processo revolucionário, também outros grupos sociais 

da época reagirão contra esse movimento, aos quais se chamarão reacionários. 

Para situar esse movimento, nós nos valeremos da pesquisa de Le Goff: 

 

A hostilidade nos confrontos da Revolução Francesa deu origem ao 
pensamento que iria ser denominado de “reacionário”. São os 
movimentos de grupos ideológicos e políticos que os seus 
adversários iriam englobar com o rótulo pejorativo e desprezível de 
reação. O adjetivo reacionário aparece a partir de 1790 e o 
substantivo “reação”, no seu sentido político, a partir de 1796. Littré, 
no dicionário, em 1869, define assim a palavra réaction no seu 
sétimo e último sentido: diz ser um conjunto de atos de um partido 
oprimido que se torna mais forte. Mais particularmente, do partido 
conservador como oponente à ação da revolução (Le Goff, 2014, p. 
236). 

 

Assim, a contrarrevolução42 tinha como ideal restabelecer o poder de Luís 

XVI, pois este não aceitara a derrota, e muito menos ser transformado num monarca 

constitucional. “Sem dúvida, era natural que o velho regime oferecesse resistência, 

se necessário com força armada, embora o exército não fosse mais totalmente de 

confiança” (Hobsbawm, 2012, p. 44). Com isso, esse movimento mobilizou contra si 

uma massa popular, inclusive as camponesas, que se manifestavam em contínuas 

revoltas. Com o empobrecimento do campo e a redução dos produtos agrícolas e 

manufaturados, a indústria também entrou em declínio, agravando ainda mais as 

condições de fome e miséria da população.  

Os desastres militares, a prisão do rei, a sua condenação à morte como 

traidor, e a proclamação da República em 1792, fizeram com que a revolução 

entrasse em sua fase mais violenta e radical, pois o poder político passou para as 

camadas mais baixas da população, lideradas pelos jacobinos (partido político de 
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Segundo Arendt, desde a Revolução Francesa, tornou-se comum interpretar todas as insurreições 
violentas, fossem revolucionárias ou contrarrevolucionárias, como uma continuação do movimento 
originalmente iniciado em 1789, como se os tempos de paz e de restauração fossem apenas pausas 
em que a corrente se fazia subterrânea para reunir forças antes de irromper novamente à superfície: 
em 1830 e 1832, em 1848, 1851, em 1871, para citarmos as datas mais importantes do século XIX 
(Arendt, 2011, p. 82). 
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esquerda radical), que tinham como opositores os girondinos, mais ligados à alta 

burguesia (Trindade, 2011, p. 65). Na verdade, segundo Arendt:  

 

É impossível dizer se tais homens eram “conservadores” ou 
“revolucionários”, se usarmos essas palavras fora do contexto 
histórico, como termos genéricos, esquecendo que o 
conservadorismo como ideologia e crença política deve sua 
existência a uma reação à Revolução Francesa e só faz sentido para 
a história dos séculos XIX e XX (Arendt, 2011, p. 75). 

 

O conceito que regia os líderes dos movimentos revolucionários, apoiados 

por ideais iluministas, era o princípio do progresso e da liberdade. Isso foi fruto de 

uma concepção em que o ser humano se tornava independente para pensar, 

inventar e produzir. E para tanto era preciso que o direito à liberdade, primordial para 

o tão almejado desenvolvimento político, econômico e social, fosse entendido em 

todas as esferas de poder, inclusive o da Igreja Católica. 

 

 

2.2.1 Nem Jacobinos, nem Girondinos, mas Napoleão 

 

Para fazer da França o país da liberdade, da democracia, dois grupos 

opostos se destacam nesse período, os jacobinos que se radicalizam ao assumir 

uma postura nacionalista, desejando que o processo revolucionário permanecesse 

na esfera do território da França, e os menos radicais, de ideais inovadores, os 

girondinos, que acreditavam que os ideais franceses eram uma conquista para 

outras nações. Esses vão assimilar uma visão um tanto abstrata dos conceitos de 

transformação social, um olhar que permitisse, tanto na esfera dos direitos do 

homem como mudança de estrutura de governo, quanto foi na esfera universal, ou 

seja, que os ideais da revolução pudessem ultrapassar as fronteiras geográficas da 

França, e chegassem até a península itálica e outros cantos da Europa e Oriente, 

depois até a América do Sul. Sabemos, pela história, que ocorreu uma guerra de 

poderes diante dessas duas visões diferentes de revolução cujo final foi a guilhotina 

para muita gente. Mas não é nosso objetivo, aqui, aprofundar esse assunto. 

Diante dessa disputa de poderes, a solução foi encontrar alguém que 

pudesse centralizar o comando para organizar a política interna, surge assim 
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Napoleão Bonaparte43. Diante da instabilidade política e, principalmente, econômica 

que afligia a França, um general como Napoleão tornou-se uma valiosa opção para 

o fortalecimento do poder, por se tratar de um líder popular. 

 

A Revolução Francesa não foi feita ou liderada por um partido ou 
movimento organizado, no sentido moderno, nem por homens que 
estivessem tentando levar a cabo um programa estruturado. Nem 
mesmo chegou a ter "líderes" como as revoluções do século XX, até 
o surgimento da figura pós-revolucionária de Napoleão. Não 
obstante, um surpreendente consenso de ideias gerais entre um 
grupo social bastante coerente deu ao movimento revolucionário uma 
unidade efetiva. O grupo era a “burguesia” (Hobsbawm, 2012, p. 
105). 

 

Napoleão foi um general astuto, planejador, de uma inteligência brilhante, 

chefe, governador de inquestionável competência, embora o poder o tivesse tornado 

frio e calculista demais. Suas reais intenções foram escondidas por sucessivos 

êxitos, que o transformaram em mito. Em pouco tempo, os problemas do Diretório 

foram solucionados, a França tinha um Código Civil, um Banco Nacional, o diálogo 

com a Igreja Católica foi retomado, e a paz restabelecida, tanto internamente, 

quanto exteriormente, com a assinatura da Paz de Amiens, que colocara fim ao 

conflito europeu iniciado em 1792. 

A constituição de 1799 dava a Napoleão plenos poderes, assim como no 

regime absolutista de governo, só que agora sob a aparência republicana. De 

conciliador ele passou a centralizador, e, em 1803, aproveitando-se do perigo 

nacional com o reinício das guerras externas, proclama-se Imperador, recebendo até 

a sagração do papa Pio VII44 em Paris (1804). Com isso, quase todos os direitos 

adquiridos pelos revolucionários de 1789 foram deixados de lado. A Revolução 

Francesa e todo seu ideário de igualdade, liberdade e regime republicano de 

governo, porém, foram bem difundidos por Napoleão, e implantados em vários 

países da Europa, mesmo com a sua queda, em 1815. 
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 Napoleão nasceu em 15 de agosto de 1769, em Ajaccio. Em 1.º de janeiro de 1779, entra no 
seminário de Autun. Em 22 de outubro de 1784, é matriculado como “artilheiro” na escola militar de 
Paris. Em janeiro de 1886 torna-se oficial. Em março de 1794, assume o comando da artilharia na 
Itália. Morre em 5 de maio de 1821 (Maurois, 2013, p. 145-147). 
44

 Pio VII, foi eleito em Veneza, em 14 de março de 1800. No seu governo, restaurou a Companhia de 
Jesus. Foi convidado por Napoleão para fazer um acordo entre a Igreja e a França, que se firmaria 
em 1801. Em 1804 esteve em Paris para coroar Napoleão imperador. Em 1808, o imperador manda 
invadir o Estado Pontifício; o papa o excomunga, e Pio VII torna-se prisioneiro em 1809. Em 1815, 
Napoleão é derrotado e o papa retorna a Roma em 24 de maio de 1815, no ano do nascimento de 
João Bosco. É o papa da Restauração. Faleceu em 1823 (Leal, 2010, p. 65). 
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Porém, embora Napoleão se tornasse imperador, agia com a cabeça de um 

político liberal, tendo em mente os ideais da Revolução Francesa. Nesse sentido 

agradava à nova burguesia que desejava unir uma ordem política, com uma 

mentalidade de livre comércio. Sobre a postura de Napoleão em relação a Igreja 

Católica Lenti afirma: 

 

Apesar dos laços iniciais com os revolucionários franceses, Napoleão 
seguiu um caminho diferente em sua política eclesiástica. Na Itália, 
seguiu a linha da concordata francesa, com toda a rigidez galicana. 
Mediante uma série de decretos emanados em Milão, no tempo de 
sua coroação ele reorganizou a estrutura eclesiástica no norte da 
Itália, sem qualquer referência a Roma. Os limites paroquiais foram 
redefinidos e muitas paróquias foram suprimidas. As ordens 
religiosas ou aceitavam as reformas ou eram completamente 
supressas (Lenti, 2012, p. 128). 

 

A Itália, influenciada pela ação desse líder político e pelo legado por ele 

deixado, também entrou num processo revolucionário de fortalecimento político e 

econômico. Segundo Lenti:  

 

A consequência mais importante do domínio francês foi ter semeado 
na mente do povo a ideia de que uma revolução liberal poderia ter 
sucesso e que a Itália poderia converter-se numa nação unida. Isso 
foi importante, porque o principal obstáculo para o movimento 
patriótico era a impossibilidade de imaginar a “Itália”, mesmo entre os 
intelectuais, como um estado e uma nação. Cada região tinha, desde 
os tempos imemoráveis, a própria idiossincrasia (língua, tradições...) 
como também cada uma delas mantinha uma vida política, social e 
cultural distinta. A reorganização política e administrativa da 
península feita por Napoleão reduziu a fragmentação regional e 
alimentou a ideia da unidade (Lenti, 2012, p. 127). 

 

Impulsionados pelos ideais do liberalismo45, contrários ao regime absolutista 

de governo, do nacionalismo, que buscava unir politicamente os povos de mesma 

origem e cultura, e do socialismo, força nova, que pregava a igualdade social por 

meio de reformas radicais, inicia-se um movimento, com certas semelhanças aos 

revolucionários que principiaram a Revolução Francesa, e visava à unificação de 
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O liberalismo refere-se ao sistema de ideias que defendia a abolição do Antigo Regime absolutista. 
Os liberais opunham-se à origem divina da realeza. Como consequência, recusavam o princípio da 
legitimidade, que defendia a ideia de que somente um membro da dinastia podia exercer a autoridade 
de modo legítimo (Lenti, 2012, p. 135). 
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seu país, expulsando as nações estrangeiras que mantinham seu domínio em 

território italiano. 

 

 

2.3 Entre a Revolução e a Restauração: a leitura de Dom Bosco 

 

Retomamos aqui a família de Dom Bosco, constituída na região da Itália na 

fronteira com a França, num momento de profundas manifestações de guerra e 

revoluções. O crescimento de João vai-se dando quase no sentido do ouvir falar, ou, 

como ele mesmo relata quando ainda menino, aprendia algumas lições da mãe ao 

vê-la abrindo as portas da casa para dar um prato de polenta para alguns fugitivos 

das batalhas que por ali passavam. Mas o que certamente pairava na cabeça de 

uma criança era: O que está acontecendo? 

Segundo narra Lemoyne, no tempo da guerra a casa de Margarida se 

tornava um ponto de parada tanto para os chamados bandidos, ou seja, os fugitivos, 

quanto para os soldados. Eis um relato: 

 

Em sua casa, que ficava entre os bosques, por mais de uma vez 
depois da janta, já na noite escura, de surpresa chegavam os 
bandidos, que circundavam a casa e chamavam a dona da casa. 
Margarida abria a porta e os acolhia e estes pediam alguma coisa para 
comer. Naquele momento não tinha nada, mas não importava, ela 
queria ajudar esta pobre gente. Chamava o menino João e mandava 
buscar lenha e colocar água para esquentar. Preparavam a sopa e 
dava a estes que para o menino João eram amigos e não bandidos. 
Depois de jantar, eles acabavam passando a noite por ali mesmo. E 
quando passavam os soldados à procura dos fugitivos ela fazia a 
mesma coisa. Sempre envolvendo os filhos nessa caridade (Lemoyne, 
v. I, 1885, p. 152-153). 

  
Christopher Duggan afirma que depois da queda do imperador com o surgimento de 

impostos pesados juntando à ganancia dos proprietários de terra acabou gerando um amplo 

descontentamento popular, principalmente entre os camponeses. “O banditismo foi um 

sintoma dessa agitação rural, alimentada por deserções no Exército” (Duggan, 2016, p.121). 

Nesse contexto de desequilíbrio social e político as famílias camponesas, entre elas 

de João Bosco, mantinham a sua rotina de solidariedade. 
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Supõe-se que o povo da região dos Becchi não tinha tanto conhecimento do 

que acontecera na França em suas lutas internas, mas o que as tropas napoleônicas 

tinham feito numa boa parte da Europa, inclusive na região do Piemonte, disso 

certamente tinha. Com isso, podemos dizer que João cresceu quase “no ouvir falar”. 

Qual era a consequência de tudo para a vida prática da família de João Bosco? O 

que aquele período de uns 30 anos, entre o início da Revolução Francesa e o fim do 

império de Napoleão significaria para o futuro da sua realidade? Segundo Pietro 

Braido:  

 

Dom Bosco, por suas origens, mentalidade e formação, não podia ter, 
sem dúvida, uma percepção adequada das características conferidas 
em seu tempo pelas grandes revoluções iniciadas entre os séculos 
XVII e XVIII: sociais, com particular relevância na Inglaterra; industrial; 
cultural, com referência específica ao Iluminismo, sociopolítica 
(francesa e napoleônica) (Braido, 2008, p. 22). 

 

Porém, quando Dom Bosco, desejando desenvolver escrito de conteúdo 

histórico para apresentar aos seus meninos do Oratório ele escreveu levando em 

consideração a história da igreja (História Eclesiástica), e história da Itália em 1845. 

A medida que vai narrando os fatos também vai dando interpretações de uma certa 

forma marcadas por uma concepção negativa daqueles que fizeram parte dos 

movimentos revolucionários. Sobre os pensadores Dom Bosco vai usar os 

vocábulos “iluminados” e “fanáticos”. Por estarem ligados aos filósofos, tinham a 

pretensão de querer reformar o mundo, produzindo em todos a igualdade e a 

liberdade, esses seriam os subversivos, entre os quais estariam os maçons, os 

carbonários, os jacobinos, que em diferentes épocas queriam revirar o mundo, com 

o qual não estavam contentes. Braido prefere dizer que a avaliação de Dom Bosco 

sobre os eventos históricos é essencialmente religiosa e moral por não levar em 

consideração todo o processo da revolução industrial que se havia desencadeado 

na Inglaterra e que seria um dos fatores a provocar as reações no campo político na 

solicitação por mudança de estrutura (Braido, 2008, p. 23-24). 

Sobre a leitura que Dom Bosco faz da figura de Napoleão entendemos que 

ele a diferencia da leitura referente aos demais grupos que já citamos. Talvez seja 

porque para Dom Bosco, Napoleão seria uma autoridade constituída, coroada pelo 

papa Pio VII, na catedral de Paris no dia 2 de dezembro de 1804 (Duffy, 1997, p. 

209). Por isso acreditamos que, quando ele refere a Napoleão em seus escritos, 
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definindo a finalidade de tudo aquilo que Napoleão fez afirma: “Napoleão tinha muita 

solicitude para que as ideias revolucionárias se expandissem mais largamente e os 

povos se levantassem contra seus soberanos” (Bosco, La historia d´Italia, p.458). 

Entende-se essa afirmação do escritor Dom Bosco, pois ele dizia isso em relação às 

provocações que causava o projeto conduzido por Napoleão pelas cidades e nações 

por onde passava, de modo especial na Itália. No que se refere a essa nação, 

Napoleão consegue seu intento, e acaba realmente provocando uma reação da 

sociedade civil em relação ao sistema de governo mantido até então, que se dava 

por pequenos reinos, e acima de tudo pela instituição da Igreja católica. Nesse 

contexto, a leitura de Dom Bosco é compreensível. Ele afirmava que as ideias 

revolucionárias que iriam parar na cabeça de muitos líderes que levariam a 

península itálica a ser uma nação unificada teriam iniciado na França e foram 

levadas até a Itália também pelas tropas de Napoleão. Inclusive nas ideias de 

Camilo Benso, que veremos mais à frente, de quem o próprio Dom Bosco estará 

muito próximo. 

Nesse contexto torna-se difícil fazer uma leitura de Dom Bosco num momento 

em que ele ainda vive no campo e os fatos estão acontecendo por quase toda a 

Europa. Quando chega à cidade de Turim em 1841, o processo revolucionário 

interno da Itália nem havia começado. Quando ele se propôs a escrever em 1845, 

talvez nem imaginasse o que viria pela frente. Assim, apresentamos a vida de Dom 

Bosco em meio a um movimento revolucionário, que até 1848, era mais conduzido 

pela leitura histórica a partir de uma visão dos reacionários.  

Na cidade de Turim, que se tornou um refúgio para os fugitivos da França, o 

futuro Oratório de Dom Bosco se tornará um lugar de acolhimento desses exilados 

políticos, entre os quais estava o futuro ministro Crispi. Podemos relembrar a 

vocação da mãe Margarida de sempre acolher na casinha dos Becchi, agora era 

João que com sua mãe no Oratório continua a mesma experiência de fazer o bem 

sem olhar a quem. Nesse tempo, em Turim, quem se opusesse ao movimento numa 

postura reacionária, era preso ou exilado, como aconteceu com o arcebispo dom 

Luis Fransoni em 1848, num exílio provisório e, depois, sendo acusado de abuso de 

poder, de atividade contra o Estado e de ruptura da paz, em 1850 foi condenado ao 

exílio perpétuo (Lenti, 2013, p. 530). 
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2.4 O contexto político da Itália e o processo revolucionário 

 

Enquanto Dom Bosco fazia suas primeiras experiências na tentativa de 

organizar o Oratório, reinava no Piemonte o Rei Carlos Alberto (1789-1849). Rei 

muito religioso, implantou um reinado católico; lutou contra as sociedades secretas. 

Quando assumiu o trono em 1831, nesse mesmo ano nascia “La Giovanne Italia” de 

Giuseppe Mazzini. Em 1833, o grupo de Mazzini promoveu uma revolta em Gênova, 

mas são reprimidos fortemente; alguns foram condenados à morte, pelas tropas do 

rei. Com isso se volta contra ele o ódio dos liberais. Pressionado por estes, o rei 

Carlos Alberto proclama o Estatuto em 5 de março de 1848. Concede liberdade de 

culto e de imprensa46. Qual era o objetivo dos que organizavam a revolução liberal? 

O grupo da “Jovem Itália” de Mazzini, em seu estatuto, dizia que era uma 

irmandade de italianos que acreditam na lei do progresso e do dever, e estavam 

convencidos de que a Itália poderia tornar-se uma nação. Para obterem esse fim, 

tinham dois caminhos: a educação e a insurreição, as duas assumidas ao mesmo 

tempo. Para isso, a expulsão dos austríacos deveria ser pré-requisito. Porém essa 

expulsão, segundo Mazzini, deveria ser feita apenas com a participação do povo da 

Itália. Nada de ajuda estrangeira, pois ele se caracterizava como um democrata 

republicano. E a missão da Jovem Itália era educar o povo para o seu ideal político 

de unificação da nação italiana. O objetivo primeiro era alcançar a unificação; depois 

o povo escolheria a forma de governo que quisesse. O seu programa político 

espalhou-se por toda a Itália. Surgem, então, jovens idealistas. Neste tempo, 

segundo narrativas históricas, há também uma agitação nos jovens do Oratório: 

primeiro, do padre João Cochi, que até organiza um grupo para ir para a batalha; 

segundo, no próprio Oratório de Dom Bosco que, para amenizar a situação, em suas 

atividades recreativas, permitia aos jovens brincar combater um contra o outro, mas, 

no final, a dinâmica era para mostrar que todos sairiam vencedores. 

Havia outro grupo, porém, com a mesma finalidade de unificação italiana, 

com uma proposta final para tal governo, tendo o papa como líder do novo governo, 

os neoguelfos, liderados por Vincenzo Gioberti, piemontês e súdito de Carlos 
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Durante o seu reinado, é lançado o Statuto antecipando a ação dos revolucionários, em que 
resumidamente dizem os primeiros artigos: Art. 1- A religião católica é a única religião do Estado. Os 
outros cultos agora existentes são tolerados de acordo com as leis. Art. 2 – Todos os súditos do 
reino, qualquer que seja seu título ou grau, são iguais diante da lei. Art. 3: Todos gozam igualmente 
dos direitos civis e religiosos e são admitidos aos cargos civis e militares, salvas as exceções 
determinadas pelas leis (Bosco, 2005, p. 201). 
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Alberto. Ele estudou para ser padre, foi ordenado, tornou-se capelão do rei Carlos 

Alberto, mas se envolveu de tal maneira nos movimentos políticos que, em 1833, 

unindo-se à tentativa revolucionária de Mazzini, foi preso e acusado de conspirador. 

Também ele achava que a Itália sozinha pudesse alcançar tal objetivo. O Conde 

Cesare Balbo seguiu o mesmo pensamento de Gioberti: pensava numa Itália 

unificada por federação e acreditava que isso só seria possível com a expulsão dos 

austríacos (Lenti, 2013, p. 484-486). 

Vendo que os italianos sozinhos não tinham força para vencer a guerra 

contra a Áustria, surge uma ala que será liderada pelo rei Vittorio Emanuele II, com 

seu primeiro ministro, Camilo Benso, conde de Cavour47, e a ajuda do imperador 

Napoleão Bonaparte III, contando ainda com o apoio de Giuseppe Garibaldi48. Após 

tantas tentativas para a guerra, sozinho na luta, o Piemonte acabou ficando isolado. 

Porém, depois de 1849, ele se torna um estado regional livre na Itália, convertendo-

se num lugar de refugiados políticos procedentes de outros estados. A década de 

1850, assim, foi um período de preparação, atividade intelectual e crescimento 

econômico e industrial. Ficava decretado que o futuro da Itália dependeria do 

Piemonte, de suas instituições liberais e de seus estadistas, sendo Cavour, sem 

dúvida, a personalidade mais decisiva. 

Dom Bosco vai seguir religiosamente ao lado da classe que está lutando 

para organizar a Itália, em novo regime, mas socialmente estará envolvido com 

aqueles que estavam sendo deixados de lado por essa mesma classe. Como 

também nos recorda Braido: 

 

Tendo crescido em clima de Restauração civil e religiosa, Dom 
Bosco não podia deixar de ser tocado pela revolução política dos 
anos de 1847-1865, sem compreender-lhe de modo pleno o 
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Camilo Benso, conde de Cavour nasceu em Turim em 10 de agosto de 1810. Era filho mais novo do 
Miguel Benso, marquês de Cavour, membro do governo local de Turim. Em 1826 alistou-se numa 
academia militar para seguir carreira no exército.  Renunciou a essa carreira em 1831. Em 1847, 
fundou em Turim o Jornal Il Ressurgimento, no qual pressionava o rei Carlos Alberto a conceder uma 
constituição liberal. Em 1848, foi eleito deputado do parlamento. Apresentava-se como um político 
moderado, mas que apoiava as reformas; foi assim que se aliou em 1852 a Urbano Rattazzi e aos 
liberais de esquerda. Em 1852, foi nomeado primeiro ministro, cargo que ocupou até sua morte em 
1861. De 1852 a 1861, guiou o governo do Piemonte e foi o principal arquiteto da unificação da Itália 
(Lenti, 2013, p. 39-40). 
48

Giuzeppe Garibaldi nasceu em Nice, então no Reino da Sardenha, em 4 de junho de 1807, numa 
família de marinheiros. Embarcado desde muito cedo, conheceu todo o Mediterrâneo, demonstrou ter 
dotes excepcionais para a navegação e logo foi promovido a capitão. Em 1833, alistou-se na 
Marinha, com a finalidade de expandir a doutrina revolucionária. Perseguido, foge para a América. 
Retornando em 1848, ajuda a Itália na luta pela unificação. Faleceu em 2 de junho de 1882, como 
último sobrevivente dos principais protagonistas do Ressurgimento (Lenti, 2013, p.44).  
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significado profundamente cultural. Tendo-se afirmada com o 
suceder-se de agrupamentos politicamente mesclados, a revolução 
levava à definitiva prevalência das forças liberais (Braido, 2008, p. 
35). 

 

Nossa hipótese é a de que Dom Bosco, nesse contexto, não se opõe ao 

movimento político liberal; percebe que a sociedade tem de avançar para poder 

acolher uma multidão de jovens que deixava o campo em direção à cidade. Nessa 

época, a revolução industrial já era fato na Inglaterra, estando em forte expansão na 

França. Ou seja, o chamado progresso está em franca aceleração. Dom Bosco 

opõe-se, isso sim, à invasão de doutrinas materialistas, ou até meramente 

espiritualistas, que tentavam diminuir o poder da mensagem cristã católica. Por isso, 

ele investe no seu trabalho de imprensa. Aqui há, para nós, uma postura de Dom 

Bosco que se revela provocadora. 

 Para acompanhar a toda onda de publicações que se faziam pela imprensa 

não católica de doutrinas que deixavam os fiéis em dúvida, contrapondo-se a isso, 

Dom Bosco torna-se um escritor que adaptará a doutrina católica numa linguagem 

compreensível para o povo simples, de modo especial os jovens. Para a divulgação 

em larga escala de seus escritos ele utilizará da máquina impressora para imprimir 

seus folhetos, jornais e livros. Foi o que lhe motivou escrever as chamadas “Leituras 

Católicas” a partir de 1853. Assim, se por um lado a Igreja resistia em entrar no 

mundo da tecnologia, ele via na máquina um meio para fazer chegar com mais 

rapidez e para mais pessoas a mensagem da própria Igreja.  Vale destacar aqui o 

parecer de Michel Lagrée que procura fazer uma aproximação entre religião e 

tecnologia afirmando que dentro da tipografia as coisas foram evoluindo até chegar 

ao uso da prensa:  

 

O progresso decisivo interveio, no entanto, durante a década de 1860, 
com a verdadeira prensa rotativa que usava clichês montados sobre 
cilindros, adotada para a imprensa cotidiana. Livro e jornal: a 
contribuição católica para esse processo industrial foi mais importante 
do que se imagina (Lagrée, 2002, p. 357).  

 

Entre os que fizeram uso dessas novas ferramentas está Dom Bosco, 

gerando um movimento de perseguição por grupos que não viam com bons olhos 

seu apostolado através da imprensa. Por várias vezes será ameaçado de morte 
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(Bosco, 2005, p. 238-246). O que fica como questionamento é: a perseguição se 

dava devido ao uso da tecnologia ou ao conteúdo que ele divulgava por esse meio.    

 

 

2.5 O contexto religioso, a eleição de Pio IX e a aprovação das leis liberais 

 

José Maria Mastai-Ferreti nasceu em 13 de maio de 1792. Em 1846 foi eleito 

papa recebendo o nome de Pio IX. Esse trazia em seu currículo um governo de 

visão liberal e isso não tardou a se manifestar. Simpatizava com as aspirações dos 

nacionalistas. Em 1848 estabeleceu pela primeira vez uma constituição para os 

Estados Pontifícios. Concedeu-se, dentro de certos limites, a liberdade de imprensa, 

e mais: 

 

Pio IX não tardou a justificar as expectativas criadas com a sua 
eleição. Estabeleceu uma comissão para implantar a estrada de ferro 
nos estados papais, instalou iluminação a gás nas ruas de Roma, criou 
um instituto agrícola para aumentar a produtividade e assessorar os 
agricultores, introduziu uma reforma tarifária para estimular o comércio 
(Duffy, 1998, p. 222). 

 

Assim, a Igreja apresenta uma mudança mais significativa nos aspectos 

social, político e doutrinal de proximidade com as intenções dos líderes do 

movimento revolucionário. 

 

Enquanto isso, os líderes dos movimentos liberais se organizavam 
para levar a bom termo o projeto de unificação italiana. Para esta 
unificação o exército Piemontês tinha que lutar contra o exército 
austríaco e expulsar a Áustria de seu território. Porém, quando os 
líderes dos movimentos liberais pró-unificação da Itália convidam o 
Estado Pontifício para lutar contra a dominação austríaca, Pio IX se 
recusa e em 29 de abril de 1848, em sua alocução se nega a fazer 
guerra contra este país católico. Com isto o movimento revolucionário 
se voltou contra o Papa e contra a Igreja (Lenti, 2012, p.501).  

 

Aquilo que era proximidade no início do seu magistério, com o passar do 

tempo tornou-se um abismo cada vez maior entre a Igreja e o Estado italiano. 

Enquanto isso, os líderes revolucionários aprovavam, sucessivamente, leis que 

lesavam profundamente os direitos tradicionais da Igreja. Muitas dioceses da Itália 

ficaram vacantes por causa de morte, prisão ou exílio de bispos. O Estado negava a 
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dar autorização para que os bispos pudessem assumir suas dioceses. Esse período 

corresponde ao tempo forte da ação socioeducativa de Dom Bosco, como veremos 

mais adiante. 

Em 25 de agosto de 1848, aconteceu a expulsão dos jesuítas do reino da 

Sardenha, por serem considerados contrários ao movimento liberal. Assim suas 

escolas se converteram em escolas públicas. Eles controlavam grande parte da 

educação secundária no reino. 

Em 1848, a Revolução Liberal finalizou a revisão do sistema escolar que 

ainda vigia de acordo com que existia no reinado de Carlos Alberto. Primeiro houve 

a lei de Emancipação que permitia aos judeus e aos valdenses participarem nas 

escolas públicas (Lenti, 2013, p. 554). 

Com a criação do Ministério da Educação, o estado liberal passou de vez a 

controlar o sistema educacional. Como ministro da educação é nomeado Carlos 

Boncompagni49, criando a chamada Lei Boncompagni (1848). Essa lei trazia como 

primeiro ponto, o princípio filosófico que sustentava a educação pública como uma 

tarefa secular e não eclesiástica (Lenti, 2013, p. 554). Diante de sua promulgação, 

houve uma reação da Igreja Católica pois aquela criava obstáculo para sua missão, 

a de educar os jovens para a fé, além de ferir um direito imemorável da Igreja. A 

reação eclesiástica fez o Estado rever suas posições de monopólio e permitir mais 

liberdade nesse campo.  

Nesse momento, o primeiro ministro Camilo Benso, conde de Cavour, 

percebendo a reação da Igreja e dos professores, aperfeiçoa a lei, com dois novos 

projetos: o de João Lanza (1859) que permitia também o surgimento de escolas 

particulares, e depois o de Casati (1859), que deu abertura maior para a criação de 

escolas. Segundo Lenti, diante dessas mudanças, Dom Bosco soube ir adaptando-

se para desenvolver seu projeto educacional em sintonia com os novos tempos. 

Para Dom Bosco, interessava formar o bom cristão e o honesto cidadão (Lenti, 

2013, p. 564). 
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 Carlos Boncompagni era de Mombello, conde de Lamporo (1804-1880), foi ministro da Justiça 

(1848-1853), presidente da Câmara Baixa do Parlamento (1853-1856) e embaixador do rei Vitor 
Emanuel II. Participou vivamente na unificação da Itália. Foi professor de Direito Constitucional na 
Universidade de Turim e tinha vários livros de temática legal. Sempre se interessou por temas 
referentes à educação (Lenti, 2013, p. 554). 
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Porém, em 1850, é criada a Lei Siccardi50 que tirava da Igreja o fórum 

privilegiado, que consistia em ter tribunal próprio e especial para resolver as causas 

civis do clero, e o direito de asilo. Frente a essas aprovações, o papa Pio IX assina 

decretos e mais decretos, como afirma Le Goff: 

 

Na encíclica Quanta cura o papa condenava os principais erros 
modernos: o racionalismo, que chega a negar a divindade de Cristo; 
o galicanismo, que exige uma sanção do poder civil para o exercício 
da autoridade eclesiástica; o estatismo, que visa o monopólio do 
ensino e suprime as ordens religiosas. (...) Já o documento do 
Syllabus se referia ao panteísmo e ao naturalismo; além do 
racionalismo que reivindica uma independência em relação ao 
magistério eclesiástico (Le Goff, 2013, p. 244). 
 

Nesse tempo, muitos bispos são presos e exilados por se oporem a essas leis 

liberais. Cria-se, então, um problema forte de consciência, ante a necessidade de 

reconhecer um governo liberal que havia tomado os direitos civis da Igreja, o que fez 

com que houvesse um afastamento político dos católicos. Enquanto havia uma 

aproximação de Dom Bosco, em Turim, com esses líderes do movimento 

revolucionário, esses estavam sendo vistos como inimigos pela Igreja de Roma. 

Veja-se a reação do Papa Pio IX diante da aprovação das leis em prol da liberdade 

religiosa e do fim de privilégios da Igreja Católica, exposta aos cardeais em 22 de 

janeiro de 1855. 

 

A Igreja é de uma ordem superior à sociedade civil. O Estado não 
pode dar ou receber uma constituição que tenha o efeito de submeter 
pessoas de bens da igreja às leis civis. A igualdade perante a lei não 
pode ser aplicada às pessoas e bens eclesiásticos. 
O estado não pode permitir o culto público das religiões não 
católicas. A permissão concedida em Turim e Gênova para a 
edificação de templos protestantes é uma ofensa à Igreja católica. 
O Estado não pode aprovar uma lei que regule o estado civil dos 
membros da igreja sem antes consultar a Santa Sé. 
A liberdade de imprensa é inconciliável com a religião católica num 
Estado Católico. O estado não tem o direito de exigir que os atos da 
Santa Sé, mesmo sem ser matéria de fé, sejam submetidos à 
aprovação real antes de se tornarem efetivos. 
Os bispos e o clero que se recusam a obedecer ou esboçam 
resistência a uma lei civil como a que pretende abolir os tribunais 

                                                           
50

 Até a promulgação da Constituição do rei Carlos Alberto a Igreja dispunha de seu próprio sistema 
de tribunais para julgar os seus membros. A Constituição declarava que todos os cidadãos eram 
iguais perante a Lei. Em 1850 Giuzeppe Sicardi apresenta um projeto de lei para abolir os tribunais 
eclesiásticos. O que provocou uma reação da parte conservadora da Igreja (Lenti, 2013, p. 13). 
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eclesiásticos estão simplesmente cumprindo seu dever (Lenti, 2013, 
p. 18). 

 

A partir desse pronunciamento de Pio IX, surge um mal-estar ainda mais 

forte entre os fiéis católicos, pois não sabiam mais como agir diante da realidade 

política que avançava, e a postura da Igreja que recuava e condenava. É nessa 

circunstância que vai começar a desenvolver a capacidade de liderança e habilidade 

de conciliador em Dom Bosco. Um católico ardoroso mais ao mesmo tempo um 

padre envolvido em meio a uma realidade que exigia mudanças. 

 

 

2.5.1 Enquanto isso, em Turim, o Colégio Eclesiástico 

 

Dom Bosco narra, nas suas Memórias, que esse Instituto51 vinha a ser um 

complemento dos estudos teológicos, porque nos seminários estudava-se somente 

a dogmática especulativa; na moral, apenas as questões disputadas. Nele aprendia-

se a ser padre para que os jovens padres pudessem, ao terminar os estudos, 

aprender a vida prática do sagrado ministério. Considerava que o Colégio fez um 

grande bem à Igreja, sobretudo extirpando algumas raízes de jansenismo52 que 

ainda persistiam. Duas celebridades estavam à frente desse instituto: o teólogo Luis 

Guala e o Padre Giuseppe Cafasso (Bosco, 2005, p. 118). 

Ao analisar o projeto desse Instituto, podemos afirmar que foi por ele que a 

Igreja pôde permanecer viva em Turim. Foi graças à metodologia pastoral 

desenvolvida por seus professores que sua presença continuou simpática aos olhos 

dos líderes revolucionários da Itália. A partir dessa práxis, ação-reflexão, pode se 

inserir nas necessidades do novo tempo, como uma Igreja de mão viva e não de 
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Um breve histórico da fundação: em 1808, o teólogo Guala dá início à Conferência Moral Privada de 
São Francisco de Assis. Em 1814, as patentes reais reconhecem Guala como diretor da Conferência 
Moral. A de São Francisco de Assis passa a ter efeito jurídico e valor iguais aos das conferências no 
seminário e na universidade. Em 1816, há um memorial com o qual Pio Bruno Lanteri pede a criação 
do Colégio Eclesiástico em São Francisco de Assis. Em 1823, criaram-se as patentes reais com as 
quais se reconhece, para o Colégio Eclesiástico, a capacidade de adquirir bens e aceitar legados; 
além do decreto do arcebispo Columbano Chiaverotti, que nomeia Guala reitor desse Colégio (Bosco, 
2005, p. 117). 
52

O Jansenismo é um conjunto de doutrinas rígidas sobre a graça, o livre arbítrio e as condições para 
receber os sacramentos. Fundamenta-se no Augustinus, obra póstuma de Cornélio Jansênio (1585-
1638), bispo de Ypres (Bélgica), publicada em 1640. Durante o domínio napoleônico, os círculos 
jansenistas criaram força no Piemonte. Quando Dom Bosco frequenta esse colégio ainda tinha força 
esta doutrina (Ferreira, 2009, p. 118). 
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mão morta, como dizia o lema dos líderes revolucionários53. Cria-se, assim, uma 

espiritualidade encarnada e, ao mesmo tempo, um conceito de Igreja que a coloca 

em contato com as realidades humanas, necessitadas da presença de um Deus 

muito mais humano, misericordioso, do que um Deus distante, rigoroso e castigador. 

Por isso acreditamos que a preocupação dos que desenvolveram o 

programa do Colégio Eclesiástico foi a tentativa de integrar a necessidade de manter 

o anúncio das verdades da fé, mas sem desconhecer as potencialidades que o ser 

humano carrega no coração. E, ao mesmo tempo, as mazelas que ele desenvolve, 

com suas ações desordenadas, como em Turim, no século XIX. 

Nesse contexto, apresentamos Dom Bosco chegando a Turim e ingressando 

nesse Colégio. Nele pode ter contato com teorias pedagógicas baseadas em teorias 

iluministas, não só por meio de leitura, mas também de pessoas que acreditavam 

nesse modo de agir; propiciou-lhe o fortalecimento de um novo conceito de moral, 

não mais baseado no rigorismo moral extremo, com a corrente jansenista, mas 

numa moral que tem como fundamento o modelo de agir do Bom Pastor, ou a 

teologia do amor. O teólogo que desenvolveu esse conceito de moral foi Afonso de 

Ligório54. Embora tudo indique, os três líderes desse colégio dão a entender que 

usavam como parte teórica a doutrina afonsiana, mas certamente levavam muito em 

consideração a experiência pastoral prática, senão não haveria porque Cafasso ter 

colocado constantemente o padre Bosco em contato com os presos. Segundo 

Braido: “Dom Bosco entrava num colégio não douto, mas prático, voltado à pastoral 

da totalidade do povo cristão, filo-romano, orientado para uma moral não elitista e 

severa, mas benigna e misericordiosa, ao alcance do nível ético de todos” (Braido, 

2008, p. 161). 

Aqui colocamos Dom Bosco, entre uma Igreja que fazia de tudo para negar o 

que era fruto da razão humana, e um projeto político que sentia-se iluminado 

somente pela razão, embora com variantes diversas. Como diz Lenti: 
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A expressão “mão morta” surge quando o Ministro Urbano Rattazzi visita Dom Bosco e sugere que 
ele funde uma sociedade. Assim expressa seu conselho. “Seria uma sociedade que não tenha a 
índole de mão morta; uma sociedade em que cada indivíduo conserve seus direitos civis e pague 
seus impostos” (Empresas Imortais, 1934, p. 95). 
54

Afonso Maria de Ligório nasceu em 1696, obteve doutorado pela universidade de Nápoles aos 16 
anos. Depois estudou e ordenou-se padre. Em 1732, fundou uma congregação com a finalidade de 
dedicar-se à missão de pregação, sobretudo entre os camponeses. Insatisfeito com o sistema de 
moral chamado de Probabiliorismo em moral e pastoral, por excluir muitos fiéis dos sacramentos 
desenvolveu com novo enfoque o sistema chamado de equiprobabilismo. Criando assim um sistema 
moral antirrigorista. Afonso morreu em 1787 (Lenti, 2012, p. 375-376). 
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Eram os anos anteriores a revolução liberal do Piemonte, anos que 
precederam a transformação social e política que se encerraria com 
a unificação da Itália (1861). Em tempos de agitação política e 
religiosa o Colégio Eclesiástico, sob a direção do Pe. Cafasso, 
floresceu como nunca; ele foi capaz de dar apoio moral e material, 
além de direção espiritual, aos padres, que como Dom Bosco, foram 
encarregados de novos ministérios sacerdotais (Lenti, 2012, p. 367). 

 

Quando no Parlamento quiseram propor um projeto de lei para fechar este 

Colégio, esse foi recusado porque, para o padre Cafasso, sua missão era fazer 

teologia, e cuidar dos mais abandonados, de modo especial dos presos, e não tomar 

partido político.  

Nesse Colégio Dom Bosco ficou três anos, e dentro dele começou sua 

primeira experiência do Oratório em 1842, um espaço onde o aprendizado religioso 

com partes recreativas trazia para os jovens momentos agradáveis. Nesse tempo foi 

envolvendo-se e desenvolvendo também seu trabalho com limpadores de chaminés, 

operários que trabalhavam em construções e jovens desempregados. 

No período da guerra vale lembrar que o Colégio, sem ser fechado, foi 

cedido para o movimento pela unificação italiana para que pudesse atender os 

soldados feridos nas batalhas: uma parte dele acabou tornando-se uma espécie de 

enfermaria. 

Ao finalizar esse item pretendemos fazer uma relação com o item do 

primeiro capítulo em que apresentamos o estudo que Dom Bosco teve no seminário 

de Chieri. Qual a diferença entre os dois momentos de formação? No seminário de 

Chieri, segundo as pesquisas, os seminaristas não tinham um acompanhamento na 

parte pastoral, não havia uma relação entre aquilo que se estudava e a prática 

eclesial. Pode-se dizer que em Chieri Dom Bosco assimilou uma teologia de 

categorias essencialistas, sem muita ligação com a prática. Pode-se supor também 

que por estudar em uma cidade menor, não havia uma realidade social que 

provocasse uma reação por parte da Igreja. Não se vivia a efervescência que 

passava Turim, não havendo assim uma provocação para sair da teoria e passar à 

prática.  

 Já no Colégio Eclesiástico em Turim a finalidade era fortalecer um estudo, 

cremos mais bíblico do que teológico, mais pastoral do que teórico. Mais voltado a 

responder aos desafios do momento. Uma vez também, que como já vimos, os 

lideres do movimento revolucionário desejava ver uma Igreja atuando frente as 
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causas sociais mais gritantes. Pode-se afirmar que neste Colégio desenvolvia uma 

teologia que era construída também com as experiências pastorais. Aliava-se a isso, 

no caso de Dom Bosco, a outras disciplinas que permitiam, na linha pedagógica, 

refletir um caminho religioso ligado a um sistema de educação. A própria 

interpretação da moral se dava numa linha misericordiosa, humana, mais do que 

rigorosa e insensível. Com isso queremos dizer que os que conduziam os estudos 

sabiam muito bem o que queriam atingir na mente dos novos sacerdotes que iriam 

desenvolver um trabalho em qualquer frente que se achava carente de resposta, 

seja na dimensão dos enfermos, das crianças e sobretudo naqueles que 

começavam a fazer parte da classe de trabalhadores nas fábricas, de modo especial 

os jovens e ainda dos encarcerados. Enfrentar essas realidades naquele tempo era 

apresentar uma visão revolucionária. Nesse sentido o movimento politico liberal vai 

possibilitar com que a Igreja de fato saia de seu mundo metafísico e comece a 

enfrentar as realidades do mundo real. Por isso Dom Bosco vai ter uma certa 

segurança de poder dialogar com os principais lideres do movimento revolucionário.  

 

 

2.6 Dom Bosco e os líderes do movimento revolucionário 

 

Apesar de todo o conflito existente entre o movimento liberal e a ação da Igreja, 

por meio de Pio IX, Dom Bosco além de manter sua sintonia com a cúpula da Igreja por 

interesse em obter aprovação para seu projeto de fundar uma Sociedade, também 

estava sintonizado às realidades do mundo que emergia, mantinha seu olhar para a 

realidade social, tendo como visão prioritária a situação de abandono em que se 

encontrava a juventude, de modo especial na região de Turim. Um outro olhar para as 

tendências políticas, as dos movimentos revolucionários, levava-o a perceber que para 

acontecer a unificação da Itália, era preciso convencer o Papa a deixar de ser também 

um governante com poderes temporais.  

Para levar adiante esse ideal e tentar convencer dessa mudança o papa, dois 

grandes líderes políticos mais próximos de Dom Bosco se apresentaram: Camilo 

Benso, e Urbano Rattazzi55.O lema desses liberais era: uma Igreja livre num Estado 
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Urbano Rattazzi (1808-1873) nasceu em Alessandria, Itália. Formou-se advogado. Foi deputado da 
corrente “democrática” por vários anos, antes na Câmara do Piemonte e depois na Italiana. Em 1848 
ocupou por poucos dias a pasta da Pública Instrução e em 1849, por um mês, foi Ministro do Interior. 
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livre. Lema que resume bem o que foi todo esse processo para se chegar à unificação 

italiana. Esses dois líderes tinham um contato muito próximo com Dom Bosco, e foram 

por várias vezes buscar dialogar com ele sobre seu método educativo. Ao mesmo 

tempo, Dom Bosco foi ouvindo deles aconselhamentos sobre como fundar uma 

sociedade religiosa que atendesse às exigências dos tempos modernos.  

Durante um momento em que Dom Bosco estava ensinando aos seus 

jovens sobre história da Igreja em 1854, o Primeiro Ministro Urbano Rattazzi chegou 

para uma visita inesperada. Sem se apresentar, entrou no espaço onde ele se 

encontrava com seus jovens e ali ouviu o religioso responder a uma pergunta de um 

dos jovens: “Se o imperador Trajano perpetuou uma injustiça expulsando de Roma e 

mandando para o desterro São Clemente, então também o nosso governo fez mal 

em desterrar o nosso arcebispo Dom Fransoni? Eis a resposta de Dom Bosco: 

 

Não é aqui lugar para dizer se nosso governo fez bem ou mal em 
mandar para o exílio o nosso venerando arcebispo; é esse um fato 
que a seu tempo se falará. Mais o certo é que em todos os séculos e 
desde o princípio da igreja os inimigos da religião cristã sempre 
alvejaram os chefes da mesma igreja, isto é o papa, os bispos, os 
sacerdotes, porque estão convencidos de que uma vez derrubada a 
coluna cairá também todo o edifício. Por isso quando ouvimos falar 
que este ou aquele papa, ou bispo foram exilados não podemos logo 
achar que eles são culpados. Pode ser pelo contrário que ele seja 
vítima do seu dever. (Ferreira, 2008, p. 58). 

 

Terminada sua fala, Dom Bosco desceu do púlpito e recolheu-se para o 

quarto. Rattazzi apresentou-se desejando falar-lhe, e foi encaminhado para onde 

estava. Durante a conversa de uma hora, Rattazzi, na verdade, queria saber qual 

era o segredo do sucesso de Dom Bosco em seu trabalho com os jovens no seu 

Oratório. Esse homem ficou tão bem impressionado que, daquele dia em diante, ele 

próprio se tornou um advogado defensor do Oratório de Dom Bosco, de modo 

especial nos tempos mais difíceis. O interesse de Rattazzi por Dom Bosco era saber 

como ele fazia para manter a ordem diante de tantos rapazes que ainda não tinham 

uma devida formação. Sua pergunta: 

 

                                                                                                                                                                                     
Em 1852, quando se fez a aliança do centro esquerda – liderado por ele – com o centro direita, 
liderado por Camilo Benso, Conde de Cavour, obteve a Presidência da Câmara. Depois foi Ministro 
de Graça e Justiça e Ministro do Interior. Por duas vezes foi Presidente do Conselho de Ministros. 
Faleceu em Frosione, Itália” (Ferreira, 2008, p. 55). 
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-Vossa senhoria, por acaso, não tem a sua disposição dois ou três 
guardas civis fardados ou à paisana para ajudá-lo, sempre atentos a 
qualquer sinal de sua parte?  
- Não me é preciso, senhor Ministro. 
- Possível? Mas estes seus jovens não são em nada diferente dos 
outros que vivem pelo mundo; no mínimo são indomáveis, 
indisciplinados, briguentos. Que repreensões, que castigos usa para 
freá-los e para impedir desordens? 
- A maior parte desses jovens de fato são “desenfreados”; apesar 
disso, para impedir desordem, aqui não se usa de violência, nem 
castigo de nenhuma espécie (Bosco, 2015, p. 490-491). 

 

Ainda outro fato que envolve Dom Bosco e Rattazzi, foi quando o sacerdote 

pede ao então ministro da justiça para que permita com que os presos saiam para 

um dia de passeio, tendo a garantia de que todos voltariam ao final, depois de 

alguma resistência do Ministro, o passeio aconteceu e todos voltaram para a prisão.   

Sobre o contato com os grandes líderes que conduziram o processo 

revolucionário pró-unificação da Itália, Dom Bosco ao relatar, mais uma vez, dá 

destaque para a atenção que o Ministro Rattazzi dava para seu Oratório: 

 

Alguns ministros do Estado, entre os piores na cena política, 
ajudaram-me e animaram-me: Cavour, Rattazzi, Vigliani. (...) 
Rattazzi, por exemplo, esteve várias vezes no Oratório e tinha 
grande respeito pelo pobre Dom Bosco. Também falava de mim 
como um grande homem. Poder-se-ia dizer que foi consequência de 
uma sugestão dele eu ter podido introduzir em nossas regras 
algumas normas que definem a posição da nossa sociedade diante 
das autoridades civis e do Estado. Por isso, é certo que lhe devemos 
o fato de nunca termos problemas com as autoridades civis (Lenti, 
2013, p. 250). 

 

A “Lei dos Conventos” que aprovava a supressão de ordens religiosas, 

segundo a visão dos novos líderes do governo italiano, permitia que ficassem em 

atividades apenas os grupos religiosos que trabalhassem com os doentes, os pobres 

e as crianças. É nesse sentido que se compreende o número de congregações de 

cunho social que surgem no século XIX. Permanecem as que tinham finalidade 

social. Esse é um sinal da manifestação do vento revolucionário dentro da estrutura 

religiosa. Nesse sentido, o projeto de Dom Bosco, que a princípio era visto com 

desconfiança pelas autoridades constituídas, principalmente de Turim, começa a ser 

percebido como uma alternativa para responder às novas realidades de conflitos 

sociais que se apresentavam. 
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Uma vez que o projeto por ele sonhado e idealizado não se constitui em 

ameaça para o novo sistema de governo, esses líderes começaram a agregar as 

forças organizadoras de Dom Bosco no processo de oportunidades para o 

crescimento de respostas aos desafios sociais dessa nova realidade. É nessa 

perspectiva que podemos colocar o diálogo diferenciado agora de Rattazzi, um 

político liberal que vinha ao encontro de Dom Bosco para incentivá-lo no 

fortalecimento de sua instituição. Vejamos como se deu esse encontro: 

 

– Dom Bosco, o senhor é tão mortal como qualquer outro. Quais 
medidas que pensas adotar para garantir a existência permanente do 
seu instituto? 
– A dizer a verdade, excelência, não tinha pensado em morrer tão 
cedo. Procurei buscar ajuda para o momento presente, não, porém 
para continuar a obra do Oratório depois da minha morte. Agora, 
como menciona o tema, poderia perguntar-lhe, como o senhor 
acredita ser possível criar tal instituição com tudo em regra? 
– Em minha opinião, deveria escolher alguns leigos e religiosos, para 
criar uma sociedade com algumas regras, imbuí-los do seu espírito, 
ensinar-lhe o seu sistema, para que não lhe deem apenas ajuda 
agora, mas possam continuar a sua depois de sua partida. 
– Sua excelência crê que, nestes tempos, seria possível fundar uma 
sociedade como essa? Há dois anos o governo suprimiu algumas 
comunidades religiosas56 e talvez agora mesmo esteja a preparar-se 
para desfazer-se das que restaram. Acredita o senhor que o governo 
permitiria a fundação de outras da mesma natureza? 
– Não deveria ser uma sociedade de tipo coletivo, mas uma 
sociedade em que cada um dos seus membros conserve seus 
direitos civis, submetam-se às leis do Estado, pague seus impostos. 
Numa palavra, a nova sociedade, em relação ao governo, não 
deveria ser nada mais do que uma associação de cidadãos livres, 
unidos entre si e que vivam juntos, com o mesmo propósito caritativo 
em mente. 
– E sua excelência está de certo que o governo permitirá a fundação 
de tal sociedade e sua subsequente existência? 
– Nenhum governo constitucional ou regular se oporá à fundação e 
desenvolvimento de uma sociedade assim, como também não 
impede, de fato, promove companhias industriais, comerciais e 
outras semelhantes. Toda associação de cidadãos livres é autorizada 
sempre e quando seus propósitos e suas atividades não se o 
ponham às leis e às instituições do Estado. 
– Bem, refletirei sobre o assunto. 
Esta conversa com Rattazzi, aconteceu provavelmente no Ministério 
do Interior (Lenti, 2013, p. 247). 
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Esse fechamento de casas religiosas a que Dom Bosco está se referindo foi devido a “Lei dos 

Conventos” proposta pelo próprio Primeiro Ministro Urbano Rattazzi, que tinha como finalidade abolir 
todas as ordens religiosas menos aquelas que se dedicavam a: pregação, cuidar dos doentes e 
ensinar (Braido, 2008, v. I, p. 45). 
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A partir dessa conversa com Rattazzi, Dom Bosco de fato começou a refletir 

sobre a fundação de uma sociedade, que poderia ter ao mesmo tempo um caráter 

civil para o governo e a natureza de instituto religioso diante de Deus e da Igreja, 

sendo seus membros cidadãos livres e religiosos ao mesmo tempo. Esse mesmo 

conselho que Rattazzi dá a Dom Bosco sobre a forma como ele deveria fundar sua 

congregação o papa Pio IX também oferece, quando Dom Bosco é recebido pela 

primeira vez por ele em Roma, em 18 de fevereiro de 1858. Ao expor o projeto, o 

papa o indaga: 

 

- Mas, quando um dia morrer, que será de todas as suas obras? 
- Eu vim a Roma, exatamente para falar deste assunto, diz Dom 
Bosco, que o senhor me ajude a fundar uma congregação nestes 
tempos difíceis. Eis o conselho do papa: 
- Redija as regras da sua futura sociedade neste sentido: por um 
lado, é preciso que o governo não lhe levante dificuldade. Que as 
regras desta sociedade – pois eu prefiro chamá-la antes sociedade 
que congregação - que sejam fáceis de observar. Nada, no seu 
vestuário, deve distinguir os seus religiosos do clero secular, e 
também nada os deve distinguir nos exercícios de piedade. O 
problema não é de fácil solução, bem sei. No entanto, estude-o e 
depois traga-me o resultado das suas reflexões. (Matt, 1965, p. 137). 

 
 
 

Figura 4 - Foto de Pio IX que ficou por um tempo guardada com Dom Bosco. 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     (Fonte: Matt & Bosco, 1965, p.193-194) 
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Assim, Dom Bosco alimentava cada vez mais a convicção de que estava no 

caminho certo. Agora era preciso convencer as autoridades de que ele tinha uma 

proposta educativa que vinha ao encontro das necessidades do novo contexto social 

que se apresentava na cidade de Turim57. 

Também o Primeiro-Ministro Camilo Benso mantinha uma admiração muito 

grande por Dom Bosco que constantemente ia visitá-lo em seu palácio. Segundo o 

que pudemos pesquisar no volume IV das Memórias Biográficas escritas por 

Lemoyne, por esses tempos Camilo Benso era muito importante para o Oratório, e 

surpreendia a todos ver como Dom Bosco obtinha apoio de ilustres personagens 

que eram avessos à Igreja. 

Camilo Benso vinha com certa frequência visitar Dom Bosco em Valdocco. E 

queria que de vez em quando também Dom Bosco fosse almoçar ou jantar em seu 

palácio. Ele tinha um grande prazer em ouvir falar dos oratórios festivos e sempre 

interrogava Dom Bosco sobre seus projetos e suas esperanças de desenvolvimento 

futuro de sua obra. Do seu lado, assegurava que iria sempre oferecer a sua ajuda. 

Esse ministro buscava regular as relações entre a Igreja e o Estado sobre o princípio 

moderno da separação dos poderes temporal e religioso, uma tese defendida pelos 

líderes do movimento liberal.  

Antes de terminar este tema, é preciso ressaltar a diferença de foco entre o 

movimento revolucionário promovido pela Revolução Francesa que já abordamos e 

o movimento italiano que levou à sua unificação. Segundo alguns historiadores, o 

movimento italiano liderado por Cavour58 e outros líderes não via com simpatia a 

aproximação da burguesia urbana da classe camponesa ou popular, ou ainda 

trabalhadora; como afirma Bertonha, segundo ele Camilo Benso era: 

 

Defensor de princípios liberais e moderados, modernizou a economia 
e a sociedade, dando-lhe uma Constituição e promovendo valores 
burgueses. Sua grande meta era unificar a Itália em torno da família 
Saboia, tornando o novo reino um prolongamento do Piemonte. 
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Essa sociedade religiosa iniciou em 26 de janeiro de 1854, quando Dom Bosco e mais quatro jovens 

se reuniram e decidiram começar uma experiência de convivência comum e práticas de caridade. Em 
9 de dezembro de 1859, Dom Bosco propôs a 22 jovens criar uma sociedade religiosa com o nome 
de salesianos. Em seguida, convidou-os a se encontrarem em 18 de dezembro do mesmo ano, data 
oficial da criação da Sociedade. Em 11 de abril de 1874, as suas constituições foram definitivamente 
reconhecidas (Lenti, 2013, p. 377). 
58

 Depois de 1849, Camilo Benso, conde de Cavour, foi o homem que deu forma à política 

piemontesa e conferiu a ela um cunho liberal, e, mais do que qualquer outro líder, foi responsável 
pela definição das regras do jogo, segundo as quais a vida do parlamento italiano operou por mais de 
um século (Duggan, 2016, p.148). 
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Atraiu para sua órbita os que pensavam como ele em toda a Itália, 
ampliando as forças do movimento de independência italiano. Cavour 
via com desconfiança a participação popular nesse processo 
(Bertonha, 2010, p. 51). 

 

Essa classe teria ficado afastada do processo revolucionário, o que explica o 

fato de Dom Bosco, de origem camponesa, se ver praticamente o tempo todo 

envolvido em diálogo com líderes de movimentos liberais, de uma consciência 

plenamente urbana. Talvez aqui se explique porque muitos jovens que vinham do 

campo, quando chegavam à cidade, de modo especial em Turim, eram vistos como 

ameaça ou mão de obra barata. Nesse sentido também pode-se entender porque 

Dom Bosco se envolvia muito mais diretamente com uma realidade tecnológica na 

cidade. Deveria ter percebido que a tendência dos líderes italianos era levar a Itália 

para uma nação industrializada, e, para isso o apoio à tecnologia era de fundamental 

importância. Assim podemos visualizar o interesse de Dom Bosco em integrar sua 

linguagem religiosa com a chegada da tecnologia, querendo desenvolver uma 

estrutural de produção que pudesse comportar espaço para a vivência da religião. É 

o que vamos aprofundar no quarto capítulo. 

 

 

2.7 Dom Bosco como mediador entre a Igreja e o Estado 

 

Até hoje são poucas as biografias que dão conta de destacar a figura de 

Dom Bosco em sua relação entre a Santa Sé e o Governo Italiano. Só mais 

recentemente alguns historiadores numa linha mais liberal desejando situar Dom 

Bosco também no mundo da política, entre eles, encontramos Lenti, que afirma: 

 
As biografias populares de Dom Bosco dão poucas informações 
sobre a sua atuação como mediador entre a Igreja e o Estado na 
Itália, na época de seu afastamento recíproco por causa da 
Revolução Liberal, a unificação da Itália e a conquista de Roma. 
Contudo, existem testemunhos dessa atividade mediadora durante 
vinte anos (1858-1878), que apresentam uma característica 
extraordinária na vida do humilde e “politicamente não envolvido” 
padre de Valdocco (Lenti, 2013, p. 645). 

 

Quando Dom Bosco vai a Roma em 1849, pela primeira vez, era um ilustre 

desconhecido para as autoridades eclesiásticas. Ele vai tratar de assuntos de seu 

interesse, mas também com uma carta de Camilo Benso, para ser entregue ao 
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Cardeal Antonelli que, no momento, era secretário de Estado. A proposta do 

Governo era transformar Dom Luis Fransoni59 num Cardeal, e nomear outro bispo 

para Turim. Dom Bosco aceita essa missão e, enquanto está em Roma, ora é 

recebido pelo papa Pio IX, ora por chefes de delegações do governo italiano, até o 

momento em que sua figura se torna central quando se trata de indicação de novos 

bispos para as dioceses vacantes da Igreja do Piemonte. Um dos principais 

compromissos como mediador era obter o Exequatur60 após a nomeação de um 

bispo. 

O especialista em história salesiana Antônio da Silva Ferreira tem uma 

expressão muito esclarecedora quando afirma que Dom Bosco “age para o bem da 

Igreja, mas não em nome da Igreja” (Ferreira, 2009, p. 43). Isso se percebe, pois por 

sua ação socioeducativa nas periferias de Turim, ele está muito mais próximo das 

autoridades políticas do que das religiosas, uma vez que Turim tem sua sede 

vacante, devido ao exílio de Dom Fransoni. O papa havia cortado relações com o 

grupo que desejava alcançar a unificação da Itália. Ao mesmo tempo, os líderes da 

revolução, em especial, Camilo Benso, eram de princípios católicos, portanto, tinham 

a consciência de que a Igreja precisava ser levada em consideração. Aqui 

destacamos Lenti, quando afirma: 

 

Neste momento, dispomos de pouquíssimos documentos escritos 
que poderiam servir para demonstrar o papel de Dom Bosco, entre 
os anos de 1867 e 1874, nas nomeações de bispos para as sedes 
vacantes. (...) O motivo que explica a falta de documentação é que 
ele não atuava a título oficial. Obviamente a santa Sé não podia 
comprometer a dignidade do papa negociando diretamente com seus 
inimigos. Dom Bosco atuava como intermediário de boa-fé, mas sem 
ter credenciais oficiais (Lenti, 2013, p. 646). 

 

Quando, em 1873, Dom Bosco volta a Roma, tentando mais uma vez a 

aproximação entre a Santa Sé e o Estado italiano, o ministro da Itália era Lanza61, 

                                                           
59

Dom Fransoni tinha sido exilado porque não concordava com a política dos liberais. Assim como 
ele, muitos outros bispos foram expulsos de suas dioceses e o governo italiano opõe-se à nomeação 
de novos bispos para cobrir as sedes vacantes que não eram poucas. É nesse contexto que entra a 
ação de Dom Bosco entre a Santa Sé o Governo Italiano. 
60

 O Exequatur era a autorização dada pelo Estado para os bispos poderem ocupar suas sedes e 
tomarem posse dos recursos e entradas financeiras, sequestradas pelo governo, e que eram 
necessários para os governos das dioceses (Lenti, 2013, p. 646). 
61

Vale destacar aqui que, neste novo governo pós-unificação da Itália, era uma sucessão acelerada 
de Primeiros Ministros: Bettino Ricasoli, junho de 1861- março de 1862). Urbano Rattazzi: março a 
dezembro de 1862. Luiz Carlos Farini: dezembro de 1862-março de 1863. Marcos Minghetti: março 
de 1863-setembro de 1864. Afonso La Marmora: setembro de 1864- dezembro de 1865. La Marmora 
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que tinha muita familiaridade com os projetos de Dom Bosco, mas não estava muito 

disposto a dialogar com a Igreja. Essas negociações de Dom Bosco começam a 

chegar à imprensa. Uma ala da imprensa passava a atacar os chamados 

conciliadores, ou seja, aqueles que ainda achavam ser possível haver uma 

aproximação entre Igreja e Estado como na época da monarquia. Nesse ponto, 

algumas autoridades de outras nações que haviam passado pelo processo de 

separar o campo religioso do campo civil, não viam com bons olhos a postura do 

governo italiano. 

Em 1876, quando a esquerda de linha liberal radical chega ao poder, seus 

participantes eram entusiasmados pela causa do progresso e da liberdade. Também 

eram manifestamente anticlericais. Porém, um fato mostra que mesmo assim Dom 

Bosco continuava aberto a atender suas necessidades. Em Lanzo já existia uma 

casa salesiana; nessa mesma cidade iria inaugurar-se a ferrovia Turim-Lanzo, 

solicitando-se o uso do pórtico do colégio salesiano para acolher as autoridades 

políticas. Uma vez consultado, Dom Bosco autorizou a organização de tal evento. 

Nessa oportunidade, a banda do colégio apresentou-se e ainda houve um número 

de ginástica pelos alunos, que muito agradou as autoridades. 

Nessa ocasião perguntaram a Dom Bosco como ele trabalhava como 

mediador nesse mundo moderno, ele apenas respondeu: “Eu obedeço às 

autoridades constituídas” (Ferreira, 2009, p. 64). Como ainda afirma Leonardo Von 

Matt: 

 

Sacerdote humilde, foi deste modo levado a participar nas 
negociações entre o poder civil e o papa. Teve relações oficiais e 
oficiosas com a maior parte dos ministros então notórios: Cavour, 
Ricasoli, Crispi, Rattazzi, Deprestis. Isto, de um modo particular, a 
quando da nomeação, para 108 sedes episcopais vacantes, de 
prelados aceitos tanto pelo Estado como pelo Papa. O próprio Dom 
Bosco elaborou a lista (Matt & Bosco, 1965, p. 94). 

 

A Dom Bosco interessava, pelo que já apresentamos, que a sociedade civil 

se entendesse com a Igreja, e que os revolucionários não perdessem o vínculo com 

                                                                                                                                                                                     
II: dezembro de 1865 – junho de 1866. Ricasoli II: junho de 1866-abril de 1867. Ratazzi II: abril-
outubro de 1867. Luiz Alberto Menabrea: outubro-dezembro de 1867. Menabrea II: janeiro de 1868-
maio de 1869. Menabrea III: maio-novembro de 1869. João Lanza: dezembro de 1869 – junho de 
1873. Mighetti II: Último governo de “direita” julho de 1873 a março de 1876. Em 1876, houve o 
governo da esquerda liberal radical. Esses políticos seguiam o pensamento republicano de Mazzini e 
do partido da Ação, com o tempo adquiriram tendência socialista (Lenti, 2013, p. 648). 
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a instituição católica. Poderíamos perguntar: Dom Bosco teria sido manipulado pelas 

autoridades constituídas? Teria deixado manipular seu carisma pelos interesses da 

sociedade constituída em responder aos novos desafios sociais que a própria 

sociedade não conseguiria resolver? Podemos ainda perguntar se ele não 

aproveitou um vazio de atendimento social para se apresentar como um líder social 

e religioso que permitisse dar-lhe uma visibilidade maior do que aquela obtida até 

aquele momento. Como foi justamente Dom Bosco se envolver nessa relação Igreja-

Estado? O nosso parecer assemelha-se ao que registra também Lenti: 

 

Ele era conhecido pela classe dominante do Piemonte, por gente 
como os irmãos Cavour, por Rattazzi, Lanza e outros que foram os 
arquitetos da Revolução Liberal e da unificação da Itália, que o 
admiravam pela sua ação humanitária. A partir de 1849, foi também 
conhecido pessoalmente por Pio IX e seu secretário de Estado, o 
Cardeal Antonelli. Era, pois, aceitável pelas duas partes (Lenti, 2013, 
p. 694). 

  

Assim, podemos concluir que, de fato, temos uma ação de Dom Bosco num 

contexto de adaptação da ação da Igreja numa nova realidade política. Foi uma 

presença que se tornou crucial para a atuação dela num novo contexto de sociedade 

em processo de secularização, consolidado, pelo menos no que se referiu, na Itália, 

à separação entre o espaço religioso e o político, e suas instâncias de intervenção. 

Essa nova realidade permitiu que a mensagem da Igreja pudesse ser considerada 

como referência para a iluminação dos conflitos sociais, de modo especial nas 

relações trabalhistas, num sistema de produção quase conduzido pela supremacia 

da máquina.  

Porém, temos que afirmar que pode ter faltado a Dom Bosco um espírito 

mais crítico no que diz respeito a se questionar sobre as consequências que viriam 

por tudo aquilo que estava sendo arquitetado pelos líderes liberais: criar um Estado 

sem a presença da religião, ou pelo menos, sem a intervenção da autoridade 

religiosa nos negócios do Estado. Nesse ponto é possível encontrar um Dom Bosco 

que para o momento não estava conseguindo fazer uma leitura naquele contexto 

histórico de tal realidade. Pois aos líderes interessava levar a Itália a se tornar uma 

nação competitiva num espaço de livre comércio, e uma nação industrializada, tendo 

como consequência a exploração da classe trabalhadora. Ainda assim, vamos 
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encontrar uma Igreja mais comprometida com a realidade social e Dom Bosco mais 

preocupado em consolidar o seu projeto socioeducativo. 

   

 

2.8 A Igreja e Leão XIII apresentando um projeto inovador 

 

Com a morte de Pio IX em 1878, começou-se a organizar o conclave para 

eleger o seu sucessor. Pela primeira vez em uma Itália unificada. A questão que se 

levantou era se, nesse momento do Conclave, o Estado deveria intervir. A imprensa 

do momento mostrou-se dividida. A Igreja baseava-se na lei italiana que afirmava: 

“durante a vacância da Sede Pontifícia, nenhuma autoridade judiciária ou política 

poderá por qualquer causa colocar impedimento ou limitação à liberdade pessoal 

dos cardeais. O governo providencia para que as reuniões do Conclave e nos 

concílios ecumênicos, não sejam perturbadas por alguma violência externa”. Alguns 

pressionavam o governo a intervir no processo de eleição do novo Papa. Nesse 

momento começaram a pensar em fazer o conclave fora de Roma; a Áustria e a 

Inglaterra ofereceram-se para isso.  

Mais uma vez Dom Bosco entra em cena para consultar a parte do governo 

para saber o que pensava sobre o assunto. Dom Bosco foi procurar o Ministro do 

Interior, Francisco Crispi, que num primeiro momento não lhe deu muita atenção. 

Dom Bosco então lhe mostrou a importância do momento para a posição da Itália no 

mundo. Tratava-se de um acontecimento que interessava a toda comunidade 

internacional (Ferreira, 2009, p.67-68). 

Este, aos poucos, mudou de ideia e pediu que ele dissesse aos Cardeais: 

“assegure de minha parte aos cardeais que o governo respeitará e fará respeitar o 

Conclave e que a ordem pública não será minimamente perturbada” (Ferreira, 2009, 

p. 68). Nessa ocasião, o mesmo ministro recordava com Dom Bosco o tempo em 

que ele estivera em Turim como exilado político e de quem recebera não apenas 

conforto espiritual, mas também auxílio material para a sobrevivência dele e de sua 

mulher. 

Dom Bosco comunica a decisão do Ministro a Santa Sé que a recebe como 

satisfatória e o conclave foi realizado em Roma, com liberdade e tranquilidade: é 

eleito o novo papa com o título de Leão XIII. Assim a Igreja pôde continuar 

dialogando com a sociedade secularizada. Leão XIII preocupou-se nesse momento 
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em ter um olhar mais conciliador com a realidade, compreendendo que seu papel no 

novo cenário não era mais o de protestar, de se fechar, mas de orientar, de iluminar. 

 Foi o que fez o papa ao lançar a encíclica Rerum Novarum, em 15 de maio 

de 1891, sobre a condição dos operários, para iluminar com a doutrina da Igreja as 

relações entre patrões e empregados, de maneira que fossem desenvolvidas 

preservando a dignidade humana, como expressa um de seus textos iniciais: 

 

De fato os novos progressos da indústria e os novos rumos tomados 
pelas artes, a alteração das relações recíprocas entre operários e 
patrões, o acúmulo da riqueza nas mãos de poucos, a par da 
indigência da multidão, nos operários a consciência crescente do 
próprio valor e o maior espírito de solidariedade, enfim a corrupção 
dos costumes, fizeram estalar a luta. (Leão III, 1891, p. 9) 

 
 

Nesse novo cenário de injustiça social, a Igreja uma vez adaptada a uma 

nova conjuntura política e religiosa, de modo especial na Itália, abandona uma 

atitude de condenação dos avanços tecnológicos, e passa a assumir uma postura de 

denunciadora de um sistema industrial que enriquecia uma classe e empobrecia 

cada vez mais a outra. Agora a Igreja se sentia mais livre para tomar atitude na 

questão social, uma vez que não se via mais tão atrelada ao poder temporal e muito 

menos ligada a uma conjuntura política de regime monárquico.  

Assim também pode enxergar o nascimento de novas ordens religiosas na 

linha de cuidado com os operários, com os jovens, com os doentes, vindo ao 

encontro do que esperava o novo governo. A Igreja viu a oportunidade de mostrar 

para a sociedade que avançava, que também tinha uma proposta de cunho social, 

que era possível conciliar avanço tecnológico com preservação da pessoa humana. 

O papa, apoiando-se em iniciativas de novos grupos religiosos que vão nascendo, 

afirma na mesma encíclica: 

 

A Igreja, além disso, provê também diretamente à felicidade das 
classes deserdadas pela fundação e sustentação de instituições que 
ela julga próprias para lhes aliviar a miséria: e mesmo neste gênero de 
benefícios ela tem sobressaído de tal modo, que seus próprios 
inimigos têm feito o seu elogio (Leão III, 1891, p. 27). 

 

Entendemos aqui a expressão inovadora da instituição Igreja nesse 

contexto. Ao despertar para o mundo que estava nascendo e se voltar mais para a 

realidade do ser humano, percebeu-se que a missão estava sendo desenvolvida, os 



 
96 

 

lideres religiosos davam a sua contribuição, e que o mundo que estava nascendo 

com o progresso e a tecnologia era também fruto de um avanço da capacidade 

humana de buscar soluções para a realidade terrena. E que os organismos 

religiosos podem apresentar-se como luz iluminadora diante de algumas situações 

de injustiça que eventualmente essa nova realidade pudesse manifestar. A 

sociedade em fase de secularização acolhe essa posição da Igreja com simpatia. E 

que sua doutrina de cunho social se tornaria uma referência criteriosa para que o 

sistema econômico, baseado também na indústria, pudesse constantemente ser 

avaliado. Certamente, em todo esse contexto, a ação de Dom Bosco foi importante 

no sentido de não permitir que a Igreja perdesse sua relação direta com o mundo 

operário. Conseguindo caminhar em uma “corda bamba” numa sociedade que vivia 

a separação de poderes entre Igreja e Estado. Nesse contexto, trabalhamos, sem 

perder de vista o desenrolar de um período histórico profundamente marcado por 

grandes transformações, ou, ainda, por fortes rupturas entre o velho e o novo 

regimes, entre uma Igreja fechada em si mesma e uma inclusa no mundo, entre uma 

concepção de pessoa humana mais submissa e determinista, para uma geração de 

sonhadores que desejavam construir a nação da liberdade. Nesse novo contexto se 

realizou o processo de unificação italiana. A consequência imediata foi a 

necessidade de olhar nesse momento para todos como cidadãos de direitos, e de 

uma educação a uma vida mais digna. Dito isso, agora nos resta buscar fatos na 

história daquelas pessoas que surgiriam para contribuir com o novo cenário sócio-

político. Como colocar em prática, em que se apoiar, como avançar? O caminho 

agora consistia em elaborar um projeto educacional. Para isso era preciso unir 

experiências para que todos aprendessem com aquilo que estava dando certo. 

Vejamos, então, Dom Bosco aprendendo com suas experiências e com o contato 

com líderes e com os conteúdos pedagógicos propostos por eles. 
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3. O MOVIMENTO PEDAGÓGICO E RELIGIOSO DO SÉCULO XIX 

 

No segundo capítulo apresentamos Dom Bosco caminhando entre as 

necessidades da organização de um novo modelo político de olhar a sociedade, em 

que a Igreja precisava se adaptar e atuar. Neste capítulo terceiro veremos uma 

Igreja envolvendo seus líderes religiosos no campo da educação. Ela continuará em 

sintonia com a nova realidade social. Agora, além do templo religioso, o prédio 

escolar ganha dimensão. O modelo educativo apresentado por uma nova geração 

de líderes pedagogos e religiosos vem trazer uma luz para a sociedade do século 

XIX. 

Torna-se, pois, necessário todo um sistema educativo onde a metodologia 

de ensino considerasse central acompanhar o desenvolvimento do educando desde 

a infância. Entre os teóricos que desenvolveram e refletiram sobre a dimensão 

pedagógica queremos destacar Jean Jacques Rousseau, que em seu romance, 

Emilio, da Educação, registrou intuições pedagógicas numa perspectiva preventiva. 

Ainda, vamos destacar Pestalozzi, um adepto das teorias de Rousseau, mas 

que diante de sua realidade de pobreza soube aplicar suas concepções 

pedagógicas de maneira original e tornou-se referência para outros pensadores que 

em realidades diferentes pudessem não apenas acolher suas teorias, mas também 

aperfeiçoá-las para seu contexto social. É o que aconteceu com Ferrante Aporti, que 

se tornou referência para os futuros professores na cidade de Turim, na época do 

Ressurgimento italiano. 

Com base na pesquisa de Pietro Braido também iremos apresentar líderes 

religiosos que desenvolveram um projeto na dimensão preventiva e que se tornaram 

referência para Dom Bosco. São fundadores de novas Congregações dentro da 

estrutura da Igreja Católica. Apresentaremos, assim, um cenário rico de 

contribuições no campo educativo que permitirá mostrar que Dom Bosco não era 

inventor de um novo modelo educativo, criador de uma nova proposta de educação, 

esse cenário, porém, irá ajudar-nos a mostrar que, dentro da realidade social e 

religiosa em que se viu envolvido, Dom Bosco teria referências para poder 

consolidar seu projeto, não partiria, portanto, do nada, mas ao mesmo tempo 

contribuiria com sua originalidade carismática. 

Ainda elencaremos brevemente as várias dimensões da sociedade da época 

em que houve uma preocupação no início do século XIX de assumir uma postura 
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preventiva diante de um novo tempo que estava nascendo, pós Revolução Francesa 

e império napoleônico. Por fim, ainda neste capítulo a aproximação de Dom Bosco 

com Giuseppe Cafasso, de forma de cada um conceber a ação pastoral em um 

contexto de pobreza social e exclusão juvenil, e o projeto evangelizador educativo 

de Maria Mazzarello, que por caminhos diferentes desenvolve uma forma de 

trabalhar com as meninas semelhante a que Dom Bosco havia desenvolvido para 

acolher os meninos. Ela que também desde pequena aprendeu na sua vida no 

campo o valor do trabalho, e com seu contato com as meninas de sua região foi 

percebendo sua capacidade de ser uma educadora. Neste peregrinar levada por um 

ideal também se encontra envolvida em ensinar um ofício para as jovens de seu 

contexto. Assim, queremos elencar as raízes do sistema preventivo, finalizando este 

capítulo com a vida de uma ilustre marquesa que resume bem toda a dinâmica de 

uma sociedade que procura em todas as classes uma saída para uma realidade 

humana tão original que se apresentou na sociedade turinense de modo especial. 

Começaremos por um pensador que nos dará elementos teóricos para relermos o 

caminho percorrido por Dom Bosco e terminaremos o capítulo com o testemunho de 

uma nobre senhora que muito contribuiu com o projeto de Dom Bosco. 

 

 

3.1 Rousseau, um caminho pedagógico a ser trilhado 

 

Jean Jacques Rousseau, nasceu em Genebra no dia 28 de junho de 1712. 

Filho de uma família burguesa de relojoeiros, sua mãe Suzanne faleceu uma 

semana depois de seu nascimento. Assim ele ficou sob os cuidados de seu pai 

Isaac. Aos dezesseis anos, ele deixa Genebra e circula pela França, Itália e Suíça. 

Em 1722, seu pai é obrigado a sair de Genebra e deixa Jean com Bernard, um tio 

por parte da mãe. Esse interna o menino no pensionato de um pastor protestante, 

em Bossey, onde participa de diferentes oficinas para continuar seus estudos. Nesse 

tempo ele desenvolve seu amor pela natureza. A partir dos doze anos começa a 

trabalhar como aprendiz, primeiro em um cartório, depois como gravador, por fim 

como regente, depois se envolve com o estudo da filosofia e da literatura, dai para 

frente foi se tornando cada vez influente no meio em que vivia, até ser considerado o 

patrono da Revolução Francesa. (Araújo Lima, 2012, p. 19-25). 
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 No contato com seu contexto social começou a refletir sobre a realidade, a 

partir da política e da educação, ou seja, da formação do cidadão e do 

desenvolvimento da pessoa. Com base nessas reflexões, escreveu entre tantas 

obras o tratado pedagógico Emílio, da Educação. Queremos aqui apresentar 

algumas de suas intuições pedagógicas tiradas desse livro ao mesmo tempo que 

gostaríamos de fazer isso relendo a vida de João Bosco a partir do contexto do seu 

nascimento no campo. Ou seja, desejamos personificar a figura do Emílio na pessoa 

de João. Começamos por apresentar de que maneira Rousseau gostaria que o 

Emílio fosse criado:  

 

Quanto ao meu Emílio, eu o crio no campo e seu quarto nada terá que 
o distinga do quarto de um camponês. Para que enfeitá-lo com tanto 
cuidado se, nele, a criança deve ficar tão pouco? Assim, a agricultura 
é o primeiro ofício do homem. Mas o destino do Emílio é não ser 
agricultor, mas artesão (Rousseau, 1995, p. 81). 

 

Na primeira fase da sua vida João Bosco é o menino do campo, que cresce 

em contato com a natureza, desenvolvendo seu espírito aventureiro. Podemos, 

assim, aproximá-lo da teoria pedagógica de Rousseau, quanto a ser educado num 

ambiente afastado da sociedade, seu contato primeiro direto com a natureza, a 

capacidade de desenvolvimento de suas habilidades natas. Dom Bosco, ao recordar 

seus ofícios aprendidos, se considerava um hábil artesão. De modo especial quando 

destaca o ofício de alfaiate. “Tinha a impressão de haver-me tornado excelente 

mestre de alfaiataria”, dizia (Bosco, 2005, p. 50). 

Pelas aventuras de João Bosco, vimos também que ele caminhava 

impulsionado pela liberdade, com a observação dos artistas de malabarismo. Tirava 

força do seu conhecimento, de suas intuições internas permitindo-lhe a capacidade 

de desenvolver talentos numa realidade que extrapolava a dependência da terra. 

 

O agricultor é escravo da terra ao passo que o artesão é a pessoa 
livre. Esse espírito de liberdade que se apropria do movimento 
tecnológico para organizar uma nova estrutura social não mais ligada 
diretamente da terra, mas sim da máquina, fruto essa da capacidade 
de criação do próprio ser humano (Rousseau, 1995, p. 214). 

 

Rousseau, destacava bem a figura da mãe no processo educativo de Emílio, 

ou de qualquer que fosse a criança num contexto de prevenção. Ele afirmava que 

nascemos fracos, precisamos de força, nascemos desprovidos de tudo, 
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necessitamos de assistência, nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Portanto 

“tudo o que não temos ao nascermos, e de que precisamos adultos, é nos dado pela 

educação” (Rousseau, 1995, p. 10). E a primeira referência, para que a criança vá 

adquirindo aquilo de que precisa para se tornar pessoa é a mãe. 

Se colocarmos as figuras dos educadores que acompanharam João Bosco 

na infância e na adolescência podemos afirmar que sua mãe Margarida foi a 

primeira que se apresentou como uma autoridade, entretanto não seria ela a 

personagem central, ela foi apresentada nos fatos para justificar ou facilitar as 

tomadas de decisão do protagonista, o próprio João. Ele foi educado por uma mãe 

que trazia o coração como o princípio pedagógico, que conseguia distinguir entre 

aquilo que ele quer e aquilo que de fato precisava para desenvolver suas 

habilidades: “seu filho nada deve obter porque o pede, mas porque precisa, nada 

fazer por obediência e sim por necessidade” (Rousseau, 1995, p. 73). 

 

Perguntareis se mamãe gostava que eu levasse uma vida tão folgada 
e gastasse o tempo bancando o charlatão. Deveis saber que ela me 
queria muito bem. Eu depositava nela ilimitada confiança e sem o seu 
consentimento não havia de mover um dedo. Ela tudo sabia, tudo 
observava, e me deixava agir. Antes, havendo necessidade de alguma 
coisa, dava-ma com gosto (Bosco, 2005, p. 38). 

 

Assim se preserva o princípio do protagonismo do sujeito no processo 

formativo, uma perspectiva considerada inovadora para a época, pois concebia-se a 

criança em seu processo de crescimento respeitando suas fases da vida, e partindo 

do princípio que naturalmente a pessoa humana é boa, segundo Braido:  

 

Rousseau tornava-se o precursor da “revolução copernicana” da 
pedagogia e da didática, que chegava a “educação nova”, praticada 
nas “escolas novas”. Ela se coloca em posição crítica com relação à 
educação e escola tradicional, acusada de estar centrada nos fins, nos 
programas, no educador; por isso, adultista, afastada da vida concreta 
do educando-aluno. Ela pretende transpor a relação antiga, colocando 
no centro o aluno, o protagonista do próprio desenvolvimento em 
função das suas necessidades e interesses, que são fome de vida 
antes que de cultura (Braido, 2004, p. 347) 

 

Esse princípio reflete-se em Dom Bosco como o caminho de liberdade 

interior que foi adquirindo durante seu processo histórico formativo que lhe dava a 

capacidade de autogerir suas decisões mesmo em circunstância em que tudo 
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parecia dizer-lhe o contrário. Nesse contexto apresenta-se a característica de um 

protagonista empreendedor. Aqui reportamos um fato narrado pelo próprio Dom 

Bosco, num momento de crise a respeito do caminho que seguiria, aquele projeto 

que quase rejeitavam. O teólogo Borel62, seu grande colaborador afirmou: 

 

- Para não nos expormos ao perigo de perder tudo, é melhor salvar 
alguma coisa. Vamos deixar todos os jovens que temos atualmente e 
conservar apenas uns 20 pequenos.  
Responde Dom Bosco: 
-Não é preciso aguardar novas oportunidades. O lugar está preparado. 
Temos um pátio espaçoso, uma casa com muitos meninos, pórticos, 
igrejas, padres e clérigos. Tudo a nossa disposição.  
- Mas onde está tudo isto – interrompeu o teólogo Borel. 
- Não sei dizer onde, mas certamente existe e é nosso. 
Então o teólogo Borel começou a chorar e exclamou: 
- Pobre Dom Bosco! Está de juízo turvado (Bosco, 2005, p. 155-156). 

 

Dom Bosco foi envolvido pelo movimento revolucionário da história, sua 

ação inicia-se para responder a uma realidade social que tinha sido provocada por 

uma mudança de época, o antes e o depois da Revolução Francesa. Por isso 

podemos afirmar que a personalidade de Dom Bosco se moldou por tudo que ele 

havia passado e poderia ser aplicada à personalidade do jovem Emílio: “Emílio é 

laborioso, sóbrio, paciente, firme, cheio de coragem” (Rousseau, 1995, p. 231). 

Porém, na história de Emilio, desenvolveu-se uma proposta educativa, até o 

momento em que ele entrou na sociedade. Mas para quê ele foi formado com tanto 

cuidado pelo pedagogo? Para que serve tanto investimento para fazer desenvolver 

em nossos educandos suas potencialidades? Ao tecermos essa aproximação com a 

figura de Dom Bosco, com muito cuidado e ousadia, sugerimos que o Emilio que 

está sendo educado para essa nova sociedade, deverá agir como um líder que 

conduzirá outros para desenvolverem o mesmo processo que ele. 

Aquilo que Rousseau intuiu e colocou sob forma de teoria foi assimilado por 

vários outros seus seguidores. Há aqueles que aceitaram suas teorias e os que as 

rejeitaram. Ele foi tornando-se conhecido como o pai da pedagogia moderna, não 

porque suas intuições foram perfeitas, mas porque abriu caminho para que outros 

não vissem a criança como um adulto em miniatura, mas enxergassem um ser 

                                                           
62

 O teólogo João Borel (1801-1873) nasceu em Turim. Em 1864 foi acolhido como clérigo da Câmara 

e da capela do rei. Depois de ordenado sacerdote em 1864 ali ficou como capelão. Em 1838 tornou-
se diretor das escolas de São Vicente de Paula. Por 34 anos foi diretor das obras da marquesa 
Barolo. Muito ele fez para ajudar dom Bosco no seu trabalho. Viveu 72 anos. 
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humano em desenvolvimento. Assim, antes de falarmos diretamente de Dom Bosco, 

vamos apresentar um caminho percorrido por alguns estudiosos que ao entrarem 

em contato com a realidade social em ebulição já haviam contatado as teorias de um 

pensador com ideias iluministas e inovadoras. 

 

 

3.2 O pioneirismo de Pestalozzi 

 

Johann Heinrich Pestalozzi nasceu em Zurique em 12 de janeiro de 1746, 

filho de Susanne Hotz e Johann Baptist Pestalozzi. De origem italiana, seu pai por 

profissão era médico, religiosamente, pastor. O pai faleceu em 1751, quando tinha 

cinco anos e foi criado pela mãe.  

Depois de passar um bom período como estudante, em 1767 iniciou sua 

atividade de educador empresário, interessando-se pelos problemas da população 

agrícola, com uma proposta de educação profissional. Pestalozzi foi um simpatizante 

das ideias de Rousseau quanto ao crescimento da criança de dentro para fora 

(Cambi, 1999, p.417). 

Quando em 1798 a França invade a Suíça, havendo uma guerra, a 

destruição foi grande, muitas crianças ficaram órfãs. É no meio dessas crianças que 

Pestalozzi vai morar, vai dedicar sua vida para educá-las. Ao encontrar crianças em 

situação de abandono, não via nelas comportamentos de violência nem de maldade 

e seu primeiro passo era manter o contato em atitude de aproximação. Em seguida 

pensava numa forma de reaproxima-las de suas famílias ou de criar um ambiente 

que pudesse contribuir para seu pleno desenvolvimento. Vem aqui a ideia da criação 

de internato, onde essas crianças eram recolhidas, amadas e instruídas. Tudo 

acompanhado de acordo com seu desenvolvimento e idade, sempre preocupado em 

criar um ambiente de família.  

Pestalozzi desenvolveu o método preventivo que será expresso em 

bondade, desenvolveu também seu sistema educacional num tripé, a inteligência, o 

coração e a mão. Para ele, o ser humano nasce com uma potencialidade 

(inteligência) para o conhecimento que precisa ser desenvolvido com estímulos que 

permitam acelerar esse processo, entra aqui a figura do professor. Também percebe 

que o lado espiritual, emocional, expresso na imagem do coração, tem de ser 
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desenvolvido numa dinâmica que facilita uma intercomunicação saudável entre os 

que fazem parte do grupo.   

A imagem da mão, o terceiro pé do tripé de seu método refere-se à dinâmica 

de integração entre a abertura da mente pelo conhecimento e o expandir do coração 

pela criação de um ambiente sadio, fazendo com que este ser humano se 

desenvolva de uma maneira harmoniosa. A mão simboliza o ambiente favorável que 

se manifesta por expressões de bondade e de construção. Para desenvolver seu 

método, Pestalozzi cria pequenas oficinas a fim de permitir que a criança de acordo 

com sua idade construa algo novo projetado com base em suas imagens reveladas 

por uma personalidade sadia e harmoniosa. 

Além de se envolver com o trabalho de educar, também critica a ordem 

social do seu tempo. Colocando-se ao lado do povo, reivindica reformas para uma 

verdadeira igualdade e liberdade, como desejariam, tempos depois, os líderes da 

Revolução Francesa. Para Pestalozzi, toda pessoa humana tinha o direito de se 

aperfeiçoar eticamente para agir como cidadão, e o caminho para isso passava pela 

educação; segundo Cambi: 

 

A grandeza de Pestalozzi reside na experimentação educativa 
constantemente retomada e aprofundada, e também na precisa 
finalidade antropológica e política que reconhece para a atividade 
educativa e a reflexão pedagógica. Podemos dizer que Pestalozzi, 
melhor que Rousseau, colhe a pedagogia e a educação em toda sua 
problematicidade, e também na sua centralidade e densidade 
históricas. E por isso continua a ser um dos grandes mestres da 
pedagogia contemporânea (Cambi, 1999, p. 420). 

 

Pesquisadores detectaram que Pestalozzi, em sua concepção pedagógica, 

consegue desenvolver uma compreensão de maior complexidade e apresenta 

caminhos com respostas para os atuais desafios de seu tempo, que mesmo 

acolhendo princípios das teorias de Rousseau desenvolve e complementa-as. 

Podemos afirmar que nele se encontra uma síntese do movimento iluminista e do 

espiritualista no que se refere a uma compreensão integral do ser humano. Também 

ele acreditava na bondade natural do ser humano, sobre o que Alessandra Arce faz 

um comentário: 

 

A bondade inata dos seres humanos une-os, tornando-os não 
diferenciáveis, não existindo inferiores ou superiores, todos são iguais, 
todos possuem o mesmo potencial e somente o amor pode trazer à 
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tona estes bons instintos da humanidade. Pestalozzi acredita que o 
homem, através do amor, pode ser treinado para tornar-se cada vez 
mais humano (Arce, 2002, p. 141). 

 

O pensamento de Pestalozzi pode ser resumido em três teorias: a da 

educação como um processo que deve seguir a natureza, pois o ser humano é bom, 

e cabe ao educador apenas acompanhar o seu desenvolvimento, para ele poder 

desenvolver as capacidades morais e intelectuais, como acreditava Rousseau. A 

segunda teoria consistia em: o ser humano deve-se desenvolver em uma unidade, 

moral, intelectual e profissional, e por fim o seu método intuitivo, deve levar o 

educador a interagir com os educandos em suas diversas experiências a partir de 

seu meio (Gambi, 1999, p. 418). Assim também entendia Dom Bosco quando relata 

sobre sua maneira de interagir com os seus educandos: “Servia-me daqueles 

agitados recreios para insinuar aos meus alunos pensamentos religiosos. (...) Para 

mim aqueles brinquedos eram um meio oportuno para por-me em contato com uma 

multidão de meninos” (Bosco, 2005, p. 176).  

Dentro de sua estrutura de educar há um princípio na pedagogia de 

Pestalozzi que se assemelha a de Dom Bosco, que é o regime de instrução mútua 

como explica Dora Incontri: “O regime de instrução mútua proporciona que as 

crianças de mais idade e mais adiantadas cheguem a ser instrutoras e guardiãs das 

menores” (Incontri, 1997, p. 170). Dom Bosco relata em suas Memórias: “Embora 

minha finalidade fosse recolher somente os meninos em maior perigo, de 

preferência os que deixavam a cadeia, todavia para ter uma base sobre a qual 

fundar a disciplina e a moralidade convidei alguns outros de boa conduta e já 

instruídos” (Bosco, 2005, p.126). 

Pode-se concluir que nos dois modos de educar com princípios religiosos a 

religião não aparece nas instruções e nos discursos, mas principalmente nos 

exemplos, nas ações da vida diária; em uma palavra, nos sentimentos e no coração. 

Para os dois o amor é a plenitude da educação, só o amor tem a força salvadora 

capaz de levar as pessoas à plena realização moral.      

No livro Os Grandes Educadores, Antonio D’Ávila, que escreve sobre Dom 

Bosco, faz uma aproximação entre o jeito de se aproximar das crianças desses dois 

educadores: 
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Dom Bosco, como Pestalozzi, teria sempre à sua volta um mundo de 
crianças a lhe disputarem a palavra, o conselho, o carinho. O seu 
olhar não se desprenderia mais daqueles pequenos maltrapilhos e 
rudes, que achava por toda a parte, rudes de maneiras e de 
palavras. E por que assim eram? Ele o sabia. Faltava-lhes o 
brinquedo decente, a assistência amorosa e sobretudo uma 
ocupação (D’Ávila, 1949, p. 137-138). 

 

Poderíamos aprofundar ainda mais a doutrina de Pestalozzi63, e seu campo 

de ação, mas não é essa a proposta dessa tese. Pretendemos marcar o que vinha 

acontecendo antes de Dom Bosco iniciar seu projeto e como as iniciativas foram 

despertando muitos outros estudiosos nesse campo da educação, entre eles aquele 

com quem Dom Bosco vai ter um contato direto: Ferrante Aporti, um adepto das 

ideias de Pestalozzi. 

 

 

3.3 Ferrante Aporti e a pedagogia do coração 

 

Ferrante Aporti nasceu perto de Mântua, Itália, em 1791. Foi sacerdote e 

professor no seminário de Cremona, e, a partir de 1821, diretor das escolas 

elementares da cidade. Em 1829, abriu o primeiro abrigo infantil, onde aplicou um 

método de ensino que teve muita repercussão e acabou sendo muito difundido. O 

seu método educativo inspirava-se no método intuitivo de Pestalozzi (Gambi, 1999, 

p. 462) 

Aporti, em 1844, foi à Universidade de Turim ministrar curso para formar 

novos professores que iriam trabalhar na rede pública sob a nova lei do Estado. 

Para essas apresentações, Dom Bosco foi convidado a participar a pedido do bispo 

de Turim, Dom Fransoni, que via como suspeitas as ideias de Aporti. 

Nesse tempo de incerteza para a Igreja, era preciso encontrar caminhos 

novos, viessem de onde viessem. Parece-nos, também, que o fato de o governo ter 

convidado um sacerdote para aqueles estudos, mostrava o interesse dela em 

continuar valorizando os seus ensinamentos e os conceitos educativos com 

princípios religiosos; isso favorecia a compreensão de que o problema não residia 
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 Comparando Dom Bosco e Pestalozzi, há uma pesquisa realizada pela Tatiane Franco Perazzo, 

concluído em 2011, pela Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio de Claro. O 
Título é: Pedagogia de Pestalozzi e Sistema Preventivo de Dom Bosco: influências e aproximações. 
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na questão religiosa, mas naquilo que a religião desejava para criar um modelo de 

cristão. 

Dom Bosco registra em suas Memórias que certa vez foi feita uma 

apresentação pública de um conteúdo ensinado aos seus alunos segundo um 

método que ele mesmo havia desenvolvido e para apreciar esse evento várias 

autoridades foram convidadas, entre elas o célebre Ferrante Aporti (Bosco, 2005, p. 

184).  

Aporti, por si, concebia o fato de educar como uma forma de prevenir. 

Também colocava o amor como o fundamento da educação. Ele afirmava que o 

meio que mais ajudava a conquistar a benevolência era agir com benevolência. 

(Braido, 2004, p. 103). Dizia ainda que o primeiro passo para educar é alcançar o 

coração da criança. Sua regra máxima era esta: que o professor educador deve 

iluminar a mente do aluno para aquecer os seus corações. Segundo ele o mais 

importante é o professor fazer de tudo para encaminhar o ensino à educação do 

coração. Como ele afirma: 

 

O que mais importa, segundo minha íntima convicção, é que o 
professor faça de tudo para encaminhar esse ensino à educação do 
coração. Quando um professor se contenta em fornecer conhecimento 
e desenvolver as faculdades intelectuais do aluno, pode até se admirar 
a ordem e a vida que ele soube colocar em seu trabalho, mas eu não 
estaria contente com ele. Pelo contrário, ficaria sentido se encontrasse 
tão somente um mestre de línguas ou de cálculo. Na verdade, eu, a 
sociedade e a religião pretendíamos, e tínhamos o direito de 
pretender, um educador que, iluminando as mentes, aqueça os 
corações, e que, instruindo, tornasse melhores os seus alunos (Aporti, 
apud Braido, 2004, p. 103-104) 

 

Destacamos da citação acima, a expressão “iluminando as mentes, aqueça 

os corações”. Em 1848, em meio a uma efervescência de divulgação para envolver 

a juventude no processo revolucionário, Dom Bosco lança um opúsculo intitulado em 

italiano: “L’Amico della Juventú” Giornale Religioso, Moral e Político. No seu primeiro 

número, quando fala do seu programa: “neste jornal nada se economizará de tudo 

que pode servir para iluminar o intelecto humano e melhorar o coração” (Bosco, 

1848, n.1). Isto mostra a sintonia que havia entre Dom Bosco e a teoria educativa de 

Ferrante Aporti  

Aporte tinha também como modelo de educação o sistema de família, 

sugerindo que aos jovens não lhes faltasse a família, que dá força para fazer o bem 
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e impede de fazer o mal. É indispensável criar para eles uma família, que com 

orientação sábia e benevolência fervorosa e pura, consiga instilar neles o sentido 

moral e dar-lhes forças para que se insiram na sociedade por meio de sublimes e 

generosos princípios de natural e religiosa caridade.  

Vale destacar que a teoria de Aporti64 está voltada para oferecer todo um 

sistema de educação baseado no amor, na confiança dentro de um projeto de 

desenvolvimento da criança desde seus primeiros anos. Ele é sim divulgador do 

sistema preventivo, quando afirma que a habilidade do educador não está tanto no 

punir prudentemente os erros dos meninos, quanto no saber preveni-los. “Não se 

pode comparar o mérito de quem sabe unicamente remediar o mal com o mérito de 

quem sabe preveni-lo” (Braido, 2004, p. 101). Suas escolas infantis, porém, eram 

para as crianças pobres, os filhos das viúvas de sua cidade, que não tendo como 

educá-los acabavam se tornando mendigos na cidade (Gambi, 1999, p. 463). 

 No volume II das Memórias Biográficas de Dom Bosco encontram-se 

algumas observações sobre os princípios da pedagogia aportiana. Entre elas: Aporti 

não queria que se falasse nunca aos jovens sobre o inferno. Uma vez exclamou: 

“Por que falar para as crianças do inferno? A ideia desse lugar só faz mal a elas. 

São medos que não fazem bem à educação. E, quando um dia, em colóquio 

particular com Aporti, Dom Bosco perguntou-lhe por que não deveríamos falar sobre 

isso, Aporti respondeu que os jovens ainda não eram capazes de compreender. 

Anos depois, quando Dom Bosco vai recordar aos seus, afirma que uma das 

máximas da pedagogia moderna baseada nos ensinamentos de Aporti é de que na 

educação não se fale das máximas eternas, e sobretudo não se fale nem da morte 

nem do inferno. (Lemoyne, 1895, v. II, p. 212-214, traduzido do italiano). Será por 

isso que os bispos não viam os ensinamentos desse pedagogo como positivos, e 

que sua doutrina se tornou bem aceita pelas escolas orientadas pela política do 

governo liberal? 

A partir da apresentação da pedagogia preventiva que ajudou o movimento 

liberal a encontrar caminhos para construir um modelo de educação que pudesse 
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Alguns dados a mais sobre Ferrante Aporti a partir das pesquisas de Ferreira: Entre 1828-1829, 

querendo resgatar os filhos do povo da ignorância, deu início aos asilos de infância em Cremona. A 
partir do curso dado na Universidade de Turim, que Dom Bosco chegou a participar, criou-se as 
Escolas de Métodos no Piemonte. Por causa do apoio dado à guerra contra a Áustria, transferiu-se 
para Turim em 1848. Feito senador pelo rei Carlos Alberto, em 1849 foi nomeado presidente do 
conselho universitário da capital e da comissão permanente para as escolas secundárias (Bosco, 
2005, p. 184) 
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atingir as classes mais carentes, sobretudo na Itália, uma hipótese que podemos 

apresentar nesse contexto é que, embora a sociedade caminhasse para um 

processo de secularização, os líderes que contribuíam para o desenvolvimento 

desse processo tinham em si arraigados valores e concepções de vida de acordo 

com o que orientava a doutrina religiosa, fosse na linha do catolicismo ou na do 

protestantismo. 

Com isso propomos Dom Bosco num contexto de inovação, situando-o 

numa realidade social e educacional permeada de grandes pensadores. Eles, fruto 

de uma sociedade que abria cada vez mais para fazer prevalecer a autonomia do 

sujeito, procurando garantir a proclamação dos direitos humanos que pudessem 

alcançar todas as classes sociais, de modo especial as menos atendidas pelas 

estruturas governamentais. Era preciso criar escola para os filhos do povo. Uma vez 

situado nesse contexto pedagógico educativo, torna-se necessário ainda apresentar 

outros movimentos e grupos no interior da Igreja que procuraram dar uma resposta 

aos novos desafios de uma sociedade em processo de industrialização. Uma 

proposta de organização educacional que tentará unir a religião e a tecnologia. 

Estamos cientes de que todo o conteúdo sobre a história da educação não 

se resume nos pensadores que destacamos acima, muitos outros de vários modos 

se fizeram conhecer, alguns por identificação de países, outros por identificação de 

concepção filosófica. Preferimos, entretanto, empregar uma sequência de 

pedagogos em diferentes épocas e lugares que pudessem conduzir-nos até a 

realidade em que se encontrava Dom Bosco tentando dar uma resposta para a 

realidade juvenil, na cidade de Turim. 

 

 

3.4 O Sistema de Prevenção num novo contexto social e religioso 

 

O marco histórico que caracterizou uma nova época foi a queda do 

imperador Napoleão, a reunião das grandes potências da época e o tratado de 

Viena, para que tudo que havia sido conquistado pelo império napoleônico pudesse 

ser restituído. Nesse período gerou-se um contexto de insegurança para se fazer a 

Restauração. As nações entraram num período de valorização do sistema de 

prevenção, mas não no sentido da educação, da formação do cidadão, mas no de 
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evitar que as ideias revolucionárias nascidas em território francês pudessem se 

espalhar por toda a Europa. 

De todos os pesquisadores contemporâneos que desenvolveram um estudo 

aprofundado nessa perspectiva da prevenção, escolhemos o especialista em 

pedagogia salesiana, Pietro Braido. Ele traz, de modo especial em seu livro 

Prevenir, não reprimir, de 2004, todo um capítulo em que destaca os vários tipos de 

prevenções necessárias num período histórico em que os levantes revolucionários 

constantemente se manifestavam.  

Braido destaca como primeiro tipo a prevenção política. Essa expressão é 

cunhada com base no Congresso de Viena após a Revolução Francesa e a 

dominação napoleônica. Essa prevenção tentava fazer prevalecer os ideais do 

Antigo Regime gerando um movimento que ficou conhecido como período da 

Restauração. A partir desse momento começa um debate entre filósofos e 

pedagogos para examinarem se a proposta preventiva ou a repressiva era a melhor 

forma de manter a ordem social. Surgiram posturas mais liberais e outras mais 

rígidas. Vale destacar uma elocução de Pio VII de 1816, quando a Igreja ainda 

exercia domínio sobre seus estados pontifícios: 

 

Tornou-se nelas quase impossível a volta à antiga ordem das coisas. 
Novos hábitos substituíram os antigos. Novas opiniões surgiram e se 
difundiram universalmente nos setores da administração e na 
economia pública. Novas luzes que, a exemplo de outras nações da 
Europa, foram sendo adquiridas, exigem nas nossas Províncias a 
adoção de um novo sistema mais adaptado à presente condição dos 
habitantes, hoje muito diferente da de antes (Braido, 2004, p. 30). 

  

Nessa perspectiva de prevenção na dimensão política gerou-se um debate 

entre as autoridades que julgavam que essas intervenções deveriam ser 

preventivas, e outras repressivas. Dom Bosco chegou a entrar nesse debate 

sugerindo em 1878 ao ministro Crispi que pudesse levar em consideração seus 

escritos sobre o sistema preventivo para a educação da juventude. Seja como for, 

na pedagogia e na política, é muito difícil diferenciar o limite entre o sistema 

preventivo e o repressivo, visto que o próprio Dom Bosco tem uma palavra sobre o 

castigo (Ferreira, 2008, p. 117-126). 

A prevenção social; com a chegada da indústria a Turim há uma fuga do 

povo do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e de 
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trabalho, deixando os conservadores escandalizados. Nesse campo social para 

solucionar os problemas o Estado de direito vai se aproximar da ala social da Igreja 

para fazer parceria tentando amenizar o impacto do desequilíbrio habitacional, por 

meio da instrução e da educação. Os especialistas da época concluíam que quanto 

mais estudavam as causas da indigência, mais acreditavam estar a falha na 

educação e que se eles pudessem prestar algum serviço ao pobre poderiam 

preservar pelo menos os filhos de pais indigentes. Nesse tempo surgiram os asilos 

ou orfanatos para as crianças com até sete anos, como aqueles criados por Ferrante 

Aporti. Esse autor afirma que a pobreza do povo tem sua origem na falta de 

educação e ela será superada por meio de uma educação pública bem organizada, 

recebida desde a infância nos institutos criados para tais fins (Braido, 2004, p. 34). 

Outro tipo de prevenção se refere ao campo penal. A educação preventiva 

definia-se por criar leis mais justas, e ao mesmo tempo por oferecer condições de 

vida para que o próprio agir da sociedade permitisse que seus cidadãos não 

caíssem em conflito com a lei, seguindo a máxima de toda legislação: é melhor 

prevenir o crime do que o punir. Deveria usar-se da arte de conduzir os homens ao 

máximo de felicidade e ao mínimo de infelicidade. Braido assim conclui: 

 

O tema “preventivo” tem, porém, suas valências específicas, quando se trata 
de antecipar o momento do crime e os sucessivos da detenção preventiva, da 
intervenção judiciária e penal com a relativa “correção”. Nesse caso, a 
prevenção assume duplo significado: em primeiro lugar, prevenir 
completamente os crimes; depois, uma vez cometido, agir “corretivamente” 
com reeducação e recuperação, a fim de preveni-los no futuro (Braido, 2004, 
p. 37). 
 

A educação como prevenção mais do que um sistema de educação baseado 

na preventividade, consiste de fato em oferecer conhecimento, oportunidade de 

instrução para as classes mais pobres, de modo especial aos que chegavam à 

cidade sem conhecimento nenhum. Essa educação tinha como fim a inserção 

dessas pessoas num processo de ensino educacional e formativo possibilitando-lhes 

desenvolver seus conhecimentos e suas habilidades práticas. Alguns líderes da 

época usavam esse lema: um bom governo é uma grande proteção unida a uma 

grande educação. Educando o pobre você estará abrindo possibilidades para que 

ele não entre no mundo da mendicância e da criminalidade. Assim, a instrução do 

povo torna-se mais do que necessária, inevitável (Braido, 2004, p. 41-42). 
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Por fim, a religião como meio de prevenção: já no século XIX a religião era 

reconhecida como meio de prevenção social e pessoal. A religião tinha como 

verdade que aquele espaço no ser humano uma vez iluminado o intelecto, formaria 

o coração na virtude. A educação moral, seria formada com a transmissão de 

valores. Segundo Braido, todos os papas do século XIX vão trabalhar nessa 

perspectiva por meio de documentos (Braido, 2004, p. 45). 

O que diferenciava a educação repressiva da preventiva era o modelo. A 

preventiva tinha o cidadão como ponto central, e na repressiva era a organização 

social o primordial. Se nesta a manutenção da ordem social era o fim último da 

educação, na preventiva tinha-se como meta a contribuição para o desenvolvimento 

das potencialidades naturais de cada educando. 

Para finalizar este item, entre tantas pesquisas encontradas sobre Dom 

Bosco, vamos destacar uma por ter relação com os salesianos. Foi defendida na 

PUC de São Paulo em 2002, por Luiz Antônio Hunold de Oliveira Damas. Sua tese 

de doutorado em Educação: Currículo, tem como título A Preventividade na 

Educação Salesiana: Gênese e desenvolvimento até sua consolidação no Ensino 

Superior. No resumo de sua tese Luiz Antônio afirma que o trabalho “destina-se a 

oferecer um mapeamento histórico-pedagógico dos caminhos de institucionalização 

da presença salesiana no Brasil e como, mapeada pela prevenção educativa, a 

congregação salesiana foi redefinindo sua trajetória institucional até chegar à 

assunção do ensino superior. Sua tese divide-se em cinco capítulos, e o que mais 

nos interessa é o primeiro subtítulo do primeiro capítulo sobre a prevenção educativa 

– Gênese e desenvolvimento das páginas 12 a 33 da tese. 

 Nesses subtítulos, ele descreve, como Braido, o século XIX como o século 

das revoluções e da prevenção, desenvolvendo os cinco campos em que a 

sociedade da época precisou trabalhar: a prevenção política, a prevenção social: 

pobreza e mendicância, a prevenção no campo penal, a educação como prevenção 

e a religião como meio de prevenção.  
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3.5 Fundadores de congregações, uma referência para Dom Bosco 

 

Há de se destacar, que num novo modelo de sociedade, com base numa 

nova concepção de pessoa humana, regida pelo princípio da liberdade e autonomia 

do sujeito, surgiu a necessidade de se criar uma nova forma da Igreja estar presente 

nesse novo contexto social, em que o grande fluxo migratório despertou na realidade 

urbana um cenário de pobreza e mendicância muito mais visível. Nessa nova 

realidade, as portas vão se abrindo de acordo com a sensibilidade de cada líder 

religioso formado e enviado em missão, manifestado tanto do lado feminino da Igreja 

quanto do masculino. A Igreja não consegue mais ficar trancada nos espaços da 

sacristia e vai ao encontro dos pedidos de ajuda da população urbana, 

principalmente daquelas pessoas que chegavam do campo.  

Apresentamos, então, o caminho percorrido por exemplos de quem soube 

responder aos desafios de uma nova realidade. Percebemos com a pesquisa que 

esses líderes seguem o caminho da educação como meio para levar a mensagem 

religiosa, sobretudo para a juventude, e também vão abrindo um novo modelo de 

presença paroquial, flexível às necessidades que emergiam na cidade de Turim. De 

todos os modelos que apresentaremos, a metodologia adotada e transmitida é a 

preventiva. E o princípio a reger esses movimentos é o amor caritativo, tendo como 

fonte de inspiração a caridade do bom pastor. 

Primeiramente, os Barnabitas, que no século XVII ocupavam-se de colégios 

e eram apreciados por desenvolverem uma disciplina afetuosa. Um dos principais 

líderes dessa congregação foi Alessandro Teppa, que viveu de 1806 a 1871. Ele 

certamente se tornou referência para Dom Bosco, pois tem-se notícia de que este 

leu sua obra e recomendou que seus alunos também pudessem lê-la. Teppa, 

afirmava que dois são os encargos da educação: o positivo que consiste em 

promover os jovens para o desenvolvimento de suas faculdades, e o negativo que é 

a missão do educador em remover os obstáculos que possam impedir os jovens de 

se desenvolverem. 

Ele sugeria um acompanhamento dos jovens, com um correto uso da 

autoridade. Para ele, quem quisesse ser respeitado pelos alunos deveria então 

demonstrar ser senhor de si mesmo e deixar-se guiar só pelo uso da razão, mas se 

o educador quisesse entrar no coração dos jovens deveria procurar fazer-se amar. 
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Essa expressão será a máxima na educação de Dom Bosco e que se tornará slogan 

em toda a obra salesiana (Braido, 2004, p. 113).  

Porém é um personagem que não teve diretamente contato com Dom 

Bosco. O que vamos apresentar nos itens seguintes são três modelos de trabalho 

conduzidos por pessoas que de uma forma ou de outra se cruzaram com o destino 

de Dom Bosco, e para ele foram referência e complemento de toda sua ação 

socioeducativa. 

Entre os contemporâneos de Dom Bosco destacamos os Irmãos Cavani, 

Antônio Ângelo (1772-1858) e Marco Antônio (1774-1853). Eles fundam uma 

congregação, na região de Veneza, na Itália, que tem como elementos o oratório e 

as escolas de caridade. Essas escolas de caridade oferecem instrução gratuita 

elementar e média, formação religiosa e assistência com atividades de lazer. Eram 

projetos oferecidos para os jovens pobres e abandonados. Seu método era uma 

assídua vigilância, com a qual procuravam fazer uma síntese no processo formativo 

entre os valores religiosos e humanos, num clima de familiaridade (Braido, 2004, p. 

89). No artigo 94 das constituições dessa congregação lê-se: 

 

Os professores se proponham a desenvolver seu trabalho entre as 
crianças não como mestres, mas como pais; por isso assumam o 
cuidado das crianças com a máxima caridade; não ensinem nada que 
não seja temperado com o sal da piedade; procurem impregná-los de 
costumes cristãos; preservem-nos com paterna vigilância do contágio 
do mundo; sejam solícitos em atraí-los com grande amor com 
oratórios, reuniões espirituais, catecismos cotidianos, escolas, e 
também com jogos inocentes (Braido, 2004, p. 90). 

 

Dom Bosco ao iniciar seu trabalho para organizar a estrutura da 

congregação fundada por ele chegou a ter como referência artigos dessa 

congregação que tinha sido aprovada pela Igreja com uma finalidade semelhante à 

da sua missão.  

Destacamos também Ludovico Pavoni, que viveu de 1784 a 1849. Seu estilo 

de educar carregava uma visão festiva; em seu oratório já se desenvolvia a 

formação profissional artesanal. Para ele, o internato devia ser a escola de bons 

costumes para a inexperiente juventude abandonada para tornar-se útil à Igreja e à 

sociedade. Por fim, educar na religião e nas artes aqueles pobres órfãos ou filhos 

abandonados, que, crescendo na miséria e na libertinagem tornavam-se o opróbrio 

do cristianismo e a escória da humanidade. Ludovico antecipou em várias décadas 
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as iniciativas de Dom Bosco, com notáveis repercussões de grande amplitude. Ele 

também criou oratórios e internatos para aprendizes órfãos ou abandonados. Braido 

assim descreve a finalidade desse instituto: 

 
O novo instituto religioso tinha como finalidade cuidar da educação 
daquela ínfima classe, que se não for cuidada, gera a plebe mais 
iníqua que será sempre uma verdadeira calamidade politica e moral, 
isto é, daqueles meninos pobres, os quais se vêm obrigados, por força 
da sua condição, a abandonar a escola e a cuidadosa vigilância de 
sábios educadores, para que possam dedicar-se às artes (Braido, 
2004, p. 93).  
 

Mais um instituto que nascia com a preocupação de desenvolver um projeto 

educacional que procurava integrar a razão e o amor, soube corresponder com sua 

experiência religiosa a realidade de seu tempo. 

Uma sociedade francesa que tem como fundador Marcelino Champagnat, 

que nasceu em 1789, e que em 1817 funda a sociedade religiosa dos Pequenos 

irmãos de Maria. Tinha como finalidade assegurar o futuro das jovens gerações na 

França, as principais vítimas da França revolucionária, dando às crianças uma 

educação religiosa. A linguagem é quase sempre a mesma na dinâmica preventiva 

desses grupos religiosos, de que o método é o do amor e da disciplina, que tinha 

como finalidade não conter os alunos com força e temor dos castigos, mas preservá-

los do mal; devendo também reinar o espírito de família. Para ele a educação deve 

atingir todas as dimensões da vida do aluno: iluminar a inteligência e plasmar o 

coração. Em outras palavras a educação é coisa do coração65. Os educadores 

devem ser pais e não patrões (Braido, 2004, p. 96). 

Destaca-se ainda Teresa Eustochio Verzeri que em 1831 criou um grupo de 

pessoas com o nome de Filhas do Sagrado Coração de Jesus, para cuidar de 

meninas. Também ela, no seu princípio pedagógico, tinha o coração como ponto 

central da formação. Segundo ela, deveria cultivar-se e preservar muito o cuidado 

com o coração e a mente das jovens, enquanto estavam com pouca idade, para 

                                                           
65

 O mote “educação é coisa do coração” que se tornou um lema na educação salesiana, e dos que 

falam sobre a pedagogia de Dom Bosco, hoje entre os pesquisadores se afirmam que essa 
expressão foi usada primeiramente por Marcelino Champagnat, o que tornou ainda mais importante 
fazer essa pesquisa e apresentar embora de maneira resumida, esses educadores no campo da 
Igreja Católica para mostrar a grande influência que eles tiveram no desenvolvimento do projeto 
educacional de Dom Bosco. O que se torna uma importância ainda maior a sua capacidade de estar 
aberto a tudo que podia contribuir para uma educação moderna. 
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impedir o quanto possível o mal entrar nelas. Seria melhor preservá-las com a 

admoestação, do que depois livrá-las com a correção. Eis a sua máxima: 

 

As jovens em seu divertimento têm necessidade de desafogo e de 
expandir-se livremente. Deixem que elas mesmas escolham o 
próprio brinquedo. Uma recreação livre, além de desenvolvê-la 
fisicamente, as dispõe para aceitar com boa vontade e com maior 
fruto as instruções que se dão ao seu espírito e as sugestões que 
são postas em seu coração. Não tenham escrúpulos em deixá-las 
saltitar. Os jovens gostam muito desses desafogos. É bom para a 
saúde e para o desenvolvimento físico (Verzeri, p. 437 in Braido, 
2004, p. 101) 

 

Essa intuição de Tereza vem de encontro com o parecer de Rousseau sobre 

a unidade que deve haver na formação da pessoa humana, quando ele afirma ser 

um erro lamentável imaginar que o exercício do corpo prejudique as operações do 

espírito: como se essas duas ações não devessem andar de acordo, e que uma não 

devesse dirigir a outra (Rousseau, 1995, p. 112). 

Tereza, além de fundadora, foi escritora, muito influenciada por São 

Francisco de Sales e Santa Teresa D’Ávila; desenvolveu uma refinada 

espiritualidade pedagógica e explícita orientação preventiva. Na dimensão da 

educação do coração ela costumava dizer que os educadores não deviam ficar 

inventando pecado, mas antes, procurassem diminuir o número deles, formando boa 

consciência, mente reta e coração puro em suas jovens. 

Pelo que destacamos nesses pequenos relatos de grandes líderes religiosos 

educadores é a consagração de um sistema educativo que tem como fundamento o 

amor, e que o meio preventivo é uma consequência desse amor que antecipa as 

necessidades das pessoas, de modo especial das crianças e jovens, para que essas 

não venham a cair em um sistema de punição. Com isso vimos que em meio a 

tantos processos de violência e criminalização esses testemunhos mostram que há 

uma fonte profunda de água cristalina para dom Bosco ter como referência para 

organizar o seu projeto. E mais, se ainda há testemunhos vivos com que ele pode 

contar, como veremos a seguir, ainda nessa linha de apresentar o contorno da ação 

da Igreja em um contexto de instabilidade religiosa e social. 
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3.6 Cafasso, a Igreja no meio dos pobres e condenados 

 

Entre tantos líderes que se tornaram referência para Dom Bosco consolidar 

o seu projeto, em favor da juventude abandonada, encontra-se Giuseppe Cafasso, 

religioso que percebeu, num contexto de revoluções sociais e políticas na Itália, que 

a Igreja precisava sair dos muros e das sacristias e ir para as realidades sociais mais 

carentes da presença eclesial; ele terá como destaque social sua ação religiosa 

junto aos presídios de Turim66. Vale notar que a realidade desses presídios se 

caracterizará por superlotação a partir do momento do grande fluxo de jovens que 

saiam do campo e vinham para a cidade para tentar a vida. Encontrando-se num 

contexto desfavorável, por se sentir despreparado e diante de uma sociedade que 

se armara preventivamente de maneira repressiva, as penas para quem cometesse 

algum delito eram rigorosas. Assim, o destino de muitos jovens sem educação, sem 

formação, frequentemente abandonados pela família, era a prisão. Nem sempre por 

maldade, mas por despreparo da conjuntura urbana. Nesse ambiente encontramos 

uma Igreja presente com Cafasso, o orientador de Dom Bosco. 

Cafasso nasceu na mesma região de Dom Bosco, em Castelnuovo, a 15 de 

janeiro de 1811. Sua família era de origem camponesa. Também estudou em escola 

pública em Chieri. Depois de cursar Filosofia e Teologia, ordenou-se padre em 21 de 

setembro de 1833. Logo em seguida, começou a ser catequista nas prisões no 

período quaresmal, ao mesmo tempo que permanecia ao lado do padre Guala no 

Colégio Eclesiástico. Foi ele quem começou um contato com jovens que 

trabalhavam em construções e ficavam a vagar pelas ruas. Em seu ministério 

pastoral, desenvolveu uma teologia que contrapôs a teologia rigorista jansenista, 

permitindo que a reflexão teológica pudesse contribuir para responder à realidade 

social que estava nascendo, a partir do momento em que surgia um forte êxodo 

rural, e que Turim começava a se caracterizar como uma cidade de forte vocação 

industrial. Ele ficará conhecido como o padre da forca, por se fazer presente como 

líder religioso nos momentos em que os condenados iam para seu destino final, 

como lembra-nos Lenti: 

 

                                                           
66

 Cinco eram os cárceres existentes em Turim: o cárcere do Magistrado de apelo, vulgarmente 

chamado de Senado; a casa correcional; o cárcere do antigo vicariato, no palácio das torres; aquele a 
serviço da questura para os homens; e o cárcere chamado das forçadas para as mulheres. Cafasso 
chegou a levar Dom Bosco ao cárcere do Senado e à casa correcional (Bosco, 2005, p.120). 
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Cafasso tinha um cuidado especial com esses indivíduos 
desafortunados. Visitava-os, confortava-os na carroça puxada por 
cavalos até a execução que, naqueles tempos, tornava-se espetáculo 
público. A execução era por enforcamento, ou por fuzilamento, se o 
condenado fosse militar. Calcula-se que ele assistiu 57 condenados 
em Turim, 7 em outras cidades. Dom Bosco foi introduzido também 
neste ministério, mas não tinha força necessária para acompanhar 
esse tipo de tragédia (Lenti, 2012, p. 370) 

  

Tudo indica que ele não tinha uma postura de questionador do sistema 

prisional e social, mas sua ação mostrava a sociedade em que, naquela realidade 

prisional, a Igreja estava presente. Se ele não questionava exteriormente, conduzia 

para esse local os novos padres, para realizarem suas experiências religiosas.  

 Dom Bosco conheceu Cafasso quando morava nos Becchi, numa das festas 

que aconteciam na comunidade de São Pedro em Murialdo. Nesse tempo Cafasso 

ainda era um estudante de Teologia. Na ocasião, Dom Bosco convida-o para 

prestigiar a festa, e, ele diz que as ocupações dos religiosos são as celebrações 

litúrgicas. Dom Bosco conclui que há tempo para tudo.67 Agora, como padre em 

Turim, ele amadurece seu conceito de espaço religioso visitando presos. Com ele, 

Dom Bosco assimila a unidade que deve haver entre o espaço celebrativo e o local 

onde se deve viver o que celebrou. Cafasso soube envolver Dom Bosco nesse 

contexto prisional e permitiu-lhe ir além do que ele podia estar fazendo até aquele 

momento para aquela juventude desafortunada. Será nesse contexto que Dom 

Bosco elaborará seus mais nobres princípios sobre a pessoa humana.  Por mais 

machucado que esteja o coração humano, ainda há nele um fio de bondade que 

precisa ser resgatado. Percebeu que muitos dos que ali estavam eram jovens cheios 

de vida e que, se encontrassem uma mão amiga lá fora, poderiam ter um futuro 

excelente (Bosco, 2005, p. 121). 

Nessa realidade prisional Cafasso fez o que era possível, mas desejava que 

alguém fosse além, ou seja, que ajude a sociedade civil a encontrar um caminho que 

permita a classe juvenil que está nascendo em Turim serem acolhidas, ouvidas e 

atendidas em seus direitos. Jovens que saíam de suas terras, principalmente do 

campo, muitos vindos como filhos órfãos, e a classe operária, que já começa a se 

                                                           
O fato e o relato são estes: Está acontecendo em Murialdo uma festa num vilarejo perto de 
Castelnuovo e ali aparece Cafasso. João o convida: - Senhor cura, quer ver algum espetáculo da 
nossa festa? Eu o levo com muito gosto aonde desejar. Ele replicou: Meu caro amigo, os espetáculos 
dos padres são as funções da igreja. Nossas novidades são as práticas da religião, que são sempre 
novas. Respondi: É verdade tudo quanto me diz. Mas há tempo para tudo: tempo para ir à igreja e 
para se divertir (Bosco, 2005, p. 48-49). 
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despontar com uma nova mentalidade diante das realidades de jornada de trabalho 

que extrapolavam a capacidade humana de terem uma vida digna. De modo 

especial as crianças que, segundo Piero Luigi Giudicci, naquele tempo já eram 

consideradas adultas a partir dos sete anos de idade (Giudicci, 2012, p. 21). 

Depois que a sociedade os corrompeu, é possível ainda resgatar o princípio 

da bondade em seus corações? De que maneira? Segundo a história do contato de 

Dom Bosco com a realidade de seu tempo, o fato de alguns estarem num regime de 

prisão não queria dizer que sua natureza estivesse degenerada, que eles não 

serviam para viver em sociedade. Nesse ponto, cremos que para o tempo dele 

foram poucos os que pensaram em acreditar naqueles considerados delinquentes 

pela sociedade. Foi nessa realidade que Dom Bosco tiraria seus princípios 

educacionais. Por mais ferido que esteja o coração do jovem, há sempre um fio de 

bondade em seu coração. Cabe ao educador encontrar esse fio. O desenvolvimento 

dessa concepção antropológica em Dom Bosco só foi possível graças ao 

pioneirismo de Cafasso nas realidades prisionais em Turim, onde Dom Bosco foi por 

ele envolvido. 

 

 

3.7 Mazzarello e a ótica feminina do Sistema Preventivo 

 

Quando Dom Bosco sentiu que seu projeto educativo se consolidava tendo 

como campo de ação somente os meninos, começou a ser provocado, em sonhos, 

para que desse início também um projeto com as meninas. A partir daí, aos poucos 

foi chegando aos seus ouvidos um trabalho realizado por um pequeno grupo de 

moças na região de Mornese, a 200 quilômetros de Turim. Entre essas moças 

estava a líder Maria Domingas Mazzarello.  

Neste momento do nosso trabalho, é importante fazer uma aproximação 

entre a vida de Maria Mazzarelo, e seu projeto, com o de Dom Bosco. Mazzarello 

nasceu em 09 de maio de 1837, nos Mazzarelli di Qua, aldeia de Mornese, na região 

do Piemonte, norte da Itália. Ela é a primeira entre os sete irmãos. Seu pai chamava-

se José Mazzarello e sua mãe, Maria Madalena. Eles também eram camponeses. 

Na casa onde nasceu, ela viveu por seis anos, quando em 1843 mudou-se para a 

Valponasca, uma chácara dos marqueses Dória. Ali seu pai se tornou vinhateiro do 
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Marquês (Giudici, 2012, p. 7-8). Em 1858, depois de um roubo na casa Valponasca, 

a família volta para Mornese (Lenti, 2013, p. 725). 

Em 15 de agosto de 1860, Maria Mazzarello, caiu gravemente enferma, com 

tifo68 doença contraída enquanto dava assistência às vítimas dessa epidemia na sua 

cidade. Embora recuperada, mas sem forças para o trabalho do campo, como fazia 

até então, começou a aprender o ofício de costureira. Assim, em maio de 1862, ela e 

sua amiga Petrolina abrem em Mornese uma oficina de costura para meninas. 

Começa nesse momento o projeto em que a experiência religiosa irá 

fortalecer o germinar de uma instituição que conduzirá a Igreja a se inserir na era da 

tecnologia. Em 1863, as duas iniciam em Mornese um oratório festivo. Em seguida, 

deixam a família e cria um internato para meninas órfãs (Lenti, 2013, p. 725).  A 

partir daí, nasce um grupo que tem como ideal a educação religiosa das meninas, 

oferecendo-lhes uma profissão, por mais simples que fosse.   

 

 

Figura 5 - Foto de uma oficina da Escola de Costura de Lyon, França, conduzida 

pelas Filhas de Maria Auxiliadora. Sociedade fundada por Maria Mazzarello e Dom 

Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Matt & Bosco, 1965, p. 176 
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A doença do tifo, pelos anos de 1860, é consequência do resultado da guerra pelo reino do 
Piemonte que acabou vencendo, mas deixando uma grande quantidade de mortos espalhados pela 
cidade. Na região de Mornese, a doença manifestou-se como epidêmica e era transmitida por 
contágio (Giudice, s/d, p. 43). 
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Nesse tempo, o padre que acompanhava Mazzarello e outras jovens era 

Pestarino.69 Pestarino e Dom Bosco têm o primeiro encontro em 1862 numa viagem 

de trem, quando lhes aparece o desejo de transformar esse grupo num instituto. 

Segundo Lenti, no início de 1870: 

 

A situação social da mulher também estava em evolução. De um 
lado, iam conquistando aos poucos uma liberdade maior de ação, 
especialmente no trabalho social e na educação primária. De outro, o 
direito da Igreja no século XIX foi evoluindo e começou a reconhecer 
que os institutos femininos, até então não considerados oficialmente 
como religiosos, possuíam os aspectos essenciais da vida religiosa 
em seu sentido estrito. É provável que Dom Bosco tivesse sido 
influenciado por essa situação quando considerou a fundação de um 
instituto feminino. (Lenti, 2013, p. 696) 

 

Ficou definida a finalidade desse instituto nestes termos: o fim do Instituto 

das Filhas da Imaculada, ou de Maria Auxiliadora, é não só atender à própria 

perfeição, mas também contribuir para a salvação do próximo, proporcionando 

educação moral e religiosa às meninas da classe operária (Lenti, 2013, p. 709-710). 

Postas essas premissas, fazemos agora a aproximação entre Dom Bosco e 

Mazzarello, com base na pesquisa feita in loco, quando lá estivemos em outubro de 

2015.  Mornese fica em meio às montanhas, rica em videiras, ainda hoje, um 

aglomerado de poucas casas. No século XIX eram lugares de famílias de 

camponeses, entre as quais a dos Mazzarello. 

Ao formar um grupo de jovens com outras poucas jovens do povoado, 

acompanhada pelo padre Pestarino, Mazzarello vai-se envolvendo com a realidade 

social naquelas montanhas. Um surto de tifo chega forte à região, e a Igreja, 

comprometida com essa situação, convoca os que podem ajudar a cuidar dos que 

foram atingidos por essa enfermidade. Entre as jovens que se oferecem para essa 

missão está Domingas Mazzarello. No desenrolar dessa experiência, numa casinha 

escondida na montanha, vai desenvolvendo o mesmo espírito que havia atingido 

João Bosco nas colinas dos Becchi, anos antes. Ali, entre um coração, uma linha e 

uma agulha, dará início a um processo que vai culminar numa religião que se 

encontrará com a tecnologia. Desses lugares, nascerá um novo conceito de 

                                                           
69

Pestarino nasceu em Mornese em 05 de janeiro de 1817. Entrou ainda bem jovem no seminário de 
Gênova e foi ordenado sacerdote em 21 de setembro de 1839. Em 1848 foi obrigado a deixar Gênova 
por motivos políticos e, exilado, refugia-se em Mornese, que, na época, não contava mais que 1100 
habitantes. Ele faleceu em15 de maio de 1874, com 57 anos (Lenti, 2013, p. 720-730). 



 
121 

 

educação, que vai unir-se à profissionalização: esses corações geograficamente 

distantes acabam carismaticamente íntimos pela força do espírito. Como explicar 

isso na dimensão religiosa? O sopro do movimento revolucionário atingiu todas as 

dimensões da vida e, de modo especial, a tecnologia. Como um meio de se produzir 

sempre mais, para ir aos poucos libertando o ser humano da luta com a terra, esse 

sopro revolucionário vai convocando corações amadurecidos para acompanharem 

esse movimento sem cair no radicalismo.  

Quando Dom Bosco chega a Mornese, percebe, no modo pelo qual aquelas 

moças se relacionavam com as meninas ali habitantes, os princípios educativos que, 

para ele, eram um ponto essencial que caracterizava seu carisma. Como bem relata 

Adair Sberga: 

 

Quando, no dia 7 de outubro de 1864, Dom Bosco chega a Mornese, 
ele deparou com Maria Domingas Mazzarello, que voluntariamente, 
com Petronila Mazzarello, desenvolvia uma obra educativa em favor 
das meninas pobres e desprotegidas do local. Conhecendo um 
pouco de seus trabalhos, o sacerdote logo intuiu que aquelas jovens, 
sobretudo Maria Domingas, realizavam uma atividade em autêntica 
sintonia com seu método e, com especificidade própria da mulher, 
praticavam os mesmos princípios do seu sistema educativo. (Sberga, 
2015, p. 151) 

 

Aqui podemos unir a realidade de Dom Bosco com a de Mazzarello. Esta se 

coloca nesse caminho por ter sido atingida por uma enfermidade, ele, por haver-se 

colocado nesse caminho vai enfrentando momentos de fragilidade. Ambos se 

encontram com a força do transcendente, numa geografia camponesa de uma 

religiosidade espiritual cujo fundamento da experiência é a fé da família. Certamente 

a maneira como eles foram educados permitiu-lhes desenvolver uma atitude de um 

amor que educa, por meio de pequenos gestos, como o ponto de uma agulha, que, 

de ponto em ponto, vai costurando e criando. Assim costura Mazzarello, também 

costura João. E o que eles costuram? A religião com a tecnologia. Se o Sistema 

Preventivo já vigorava no tempo de Dom Bosco e de Madre Mazzarello como um 

método de educação, pode-se dizer que os dois infundiram nele uma alma nova, um 

jeito todo juvenil de compreendê-lo. 

Como é que de dois camponeses nasce um projeto religioso que se 

apresentará como uma resposta para uma sociedade que começava a se organizar 

não mais a partir de sua relação com a terra, mas com a máquina? Como a própria 
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sociedade que desejava se organizar, sem a intervenção da Igreja, vai acolher essa 

nova proposta vindo desse meio?  

Exatamente aí está o sentido revolucionário desse projeto moderno e a 

abertura para responder às novas realidades do mundo. Um projeto que cultiva a 

espiritualidade no coração, e com o qual a educação é feita a partir do coração, 

possibilitando criar a autonomia do sujeito, o protagonismo juvenil. E o que nasce 

daqui é fruto da descoberta da capacidade humana que havia ficado sufocada no 

interior de tantas vidas: o regime social que vigorava até então não possibilitava 

visualizar essa perspectiva. É o despertar de um gigante adormecido, como se na 

montanha eclodissem vulcões aquietados por décadas: o vulcão de Mornese e o 

vulcão dos Becchi. Acaba-se assim, pelo menos nessa prática, a resistência da 

Igreja com o mundo moderno, fundamentado na tecnologia e no desenvolvimento 

das ciências em busca de um controle maior da natureza e de suas ameaças.  

Nesse universo de experiências que surgiam e que se faziam inspiradoras 

desse vento revolucionário que passou pela Europa no século XIX, que atingiu 

pessoas de todas as classes sociais. Se Dom Bosco encontrou em uma camponesa 

uma identificação com seu projeto, ele se deparará com uma marquesa, que será 

para ele um suporte inicial para ele definir seu projeto original. 

 

 

3.8 Uma marquesa orienta o caminho de Dom Bosco 

  

 Mesmo tendo descrito vários personagens que fizeram parte de um grande 

movimento pedagógico e religioso no século XIX sentimos ainda a necessidade de 

fechar esse capitulo apresentando uma mulher que integra a dimensão educativa e 

religiosa em suas práticas em favor dos necessitados na cidade de Turim. Uma 

senhora que se antecipa aos problemas da época, e que se tornará um ponto de 

apoio para Dom Bosco no seu trabalho com os jovens. Vamos conhecer 

resumidamente a vida e a obra dessa nobre senhora. 

A francesa Juliette Colbert, nasceu no castelo de Maulevrier em 27 de julho 

de 1785. Teve uma sólida educação religiosa, apesar das trágicas experiências da 

infância e adolescência. Sua mãe morreu quando tinha 7 anos. Sua avó foi 

guilhotinada quando a Revolução Francesa chegou na era do Terror (Lenti, 2012, 

452). Durante todo o período da revolução, e do império napoleônico a família inicia 
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um processo de migração; primeiro vão para a Holanda, depois Alemanha. Casou-

se em Paris, no dia 18 de agosto de 1806, com Tancredi Falletti di Barolo (1782-

1838), que pertencia a uma família rica da aristocracia piemontesa. Em 1814, o 

casal se muda para Turim. Juliette passa a ser a Marquesa de Barolo. O casal não 

teve filhos, mas tinha muita riqueza, e toda essa deveria empregar-se em benefício 

das pessoas necessitadas.  

Lenti assim defina a Marquesa: 

 

A marquesa era uma mulher competente e extraordinária. Era também 
uma bela mulher, tanto que o povo não acreditava que pudesse 
permanecer uma “boa mulher” em sua viuvez. Sua vida foi santa, sem 
mancha, totalmente dedicada à caridade. Gozava de estima da corte e 
da nobreza; participava às vezes da vida social da classe alta. Era boa 
escritora, boa conhecedora da arte, e mantinha elegantes recepções 
palacianas no estilo francês, com gente tão notável como Péllico, 
Balbo, Cavour, De Maistre, Lamartine, De Boglie ou Dupanloup. De 
sentimentos nobres e independentes (Lenti, 2012, p. 455).      

 

Com todos esses dons e talentos ela se volta para a causa social de sua 

cidade. A primeira atividade em favor de uma assistência social foi abrir as portas do 

palácio para dar de comer a centenas de imigrantes camponesas que vinham para a 

cidade e se tornavam exploradas por uma jornada de trabalho desumana. Nesse 

local as pessoas encontravam alimento, roupa e até algum dinheiro para as coisas 

mais urgentes (Ferreira, 2009, p. 24). 

 Apesar de todo esse trabalho assistencial seu trabalho vai se destacar no 

atendimento as mulheres encarceradas de Turim. O início de seu contato com as 

detentas se dá de maneira casual, quando um sacerdote levava o viático para um 

enfermo e passava em frente a uma prisão, um dos presos começa a blasfemar. A 

marquesa Barollo escuta a blasfêmia, pois a prisão ficava ao lado do seu palácio. 

Ela se dirige à porta da prisão pedindo para conhecer o que se passava lá dentro. 

Como era a marquesa que solicitava a direção do presidio não teve como impedir 

sua entrada. Ali ela se deu conta da degradação humana, onde viviam amontoados 

homens e mulheres em um mesmo espaço. A partir dali sentiu o desejo de fazer 

alguma coisa por aquelas pessoas, em especial as mulheres. Começou distribuindo 

sopa em frente ao presídio. Depois desejou falar com as detentas, escutar seus 

clamores. Com isso, começa a elaborar um projeto que pudesse permitir àquelas 

mulheres uma reeducação. Na prisão, com o apoio do marido, ela foi criando uma 



 
124 

 

pequena escola de alfabetização. Seu trabalho foi adiante e passou do atendimento 

às detentas a de estruturar a penitenciária; entre tantas propostas uma delas era 

que houvesse prisões separadas para homens e mulheres. Ela foi destacando-se e 

sendo vista como uma mulher que desenvolvia uma atividade que para época além 

de inovadora era essencial. Segundo Ferreira: 

 
Em 1825, os Barolo resolveram destinar parte do suntuoso palácio ao 
funcionamento de uma creche para os filhos das operárias. O marquês 
Tancredi, inspirando-se em iniciativas francesas, organizou um projeto 
educativo baseado no brinquedo, no movimento ao ar livre e fazendo 
com que os pais participassem da educação das crianças. (Ferreira, 
2009, p. 28) 

 
 A Marquesa ainda se destacou ao elaborar o projeto para acolher meninas 

que viessem de famílias pobres do interior que na cidade poderiam cair no vício, ou 

para filhas das mulheres que estavam presas, ainda há indício de que muitas eram 

filhas de mulheres que viviam em espaço de prostituição. A obra criada recebe o 

nome de Refúgio, pois tinha como padroeira Nossa Senhora Refúgio dos pecadores. 

Para essa batalha ela vai agregar muitas forças religiosas se envolvendo ativamente 

na reforma social e com obras de caridade, para isso Barolo funda várias 

instituições. Para cuidar dessas a marquesa convida grupos religiosos. Segundo 

Braido, “em 1823, a marquesa fundava no bairro Dora a Obra Pia do Refúgio ou 

casa de acolhida para as mulheres caídas” (Braido, 2008, p. 172). 

Aqui entra em cena a figura de Dom Bosco. Todas as instituições católicas 

tinham sempre um líder religioso, o chamado capelão. Geralmente em Turim os 

destinados para esses postos saiam por indicação de quem coordenava o Colégio 

Eclesiástico. Pois Dom Bosco, depois de três anos ali passados, como já 

descrevemos, tem o desejo de fazer um trabalho com os jovens pobres e 

abandonados, mas ainda não se sente seguro para iniciar algo mais consistente. 

Orientado por seu diretor Cafasso, vai primeiro trabalhar na fundação da Marquesa 

Barolo, por solicitação do teólogo Borel70. Nesse período Dom Bosco já fazia um 

pequeno trabalho com os meninos. Por isso aceitou a proposta, desde que ele 

pudesse também lá continuar o seu apostolado. O local era o hospital de Santa 
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 A marquesa Barolo fundou, ao longo dos 25 anos, nada menos do que 5 obras caritativas, além de 
duas congregações religiosas. Para atender a essas instituições, ela obtinha das autoridades da 
igreja padres qualificados, sendo o teólogo Borel o diretor da equipe, que indicava o lugar especifico 
de cada um (Lenti, 2012, p. 447). 
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Filomena, também obra da marquesa. Enquanto ficou morando ali, acompanhava as 

meninas que moravam no Refugio, que eram em torno de quatrocentas. 

 Chegou uma hora que o projeto da Barolo começou a entrar em choque com 

os ideais de Dom Bosco, ainda mais por haver momento em que os jovens que eram 

cuidados por ele tinham a possibilidade de manter contato com as jovens da 

instituição da marquesa. Em um ponto os dois concordavam, no fato de que era 

preciso criar um sistema de prevenção para evitar a expansão da criminalidade e 

ainda mais da marginalidade dos filhos de famílias pobres. Dois foram os motivos 

que levaram a marquesa a despedir Dom Bosco de seu trabalho. O fato de sua 

saúde estar fragilizada pelo excesso de trabalho e por sentir não conciliar o trabalho 

que Dom Bosco fazia com seus meninos tendo ao lado o prédio do Refúgio, onde 

ficavam as meninas da marquesa Barolo. Descrevemos parte do diálogo que Dom 

Bosco relata em suas Memórias:  

 

- Estou muito contente com sua dedicação às minhas instituições, diz 
a marquesa. (...) Mas eu não posso permitir que o senhor se mate. 
Tantas e tão variadas ocupações, queira ou não, prejudicam sua 
saúde e minhas instituições. E depois, as vozes que correm sobre a 
sua saúde mental, a oposição das autoridades locais, obrigam-me a 
aconselhá-lo... 
- A que, senhora marquesa? 
- Ou deixa a obra dos meninos, ou a obra do Refúgio. Pense e depois 
me dê resposta...  
- Já pensei senhora marquesa. A minha vida está consagrada ao bem 
da juventude. Agradeço-lhes as ofertas que me faz, mas não posso 
afastar-se dos caminhos que a Providência me traçou. 
- Prefere então seus vagabundos aos meus institutos? Se é assim, 
está desde já despedido (Bosco, 2005, p. 157-158). 

  

A despedida de Dom Bosco, foi negociada, ele pediu um “aviso prévio” para 

ter um tempo para se arranjar com os jovens. Mas o fato é que essa mulher teve 

uma importância muito grande como referência para todo trabalho social na cidade 

de Turim. Dom Bosco se afasta da marquesa, mas aconselhado por seus 

colaboradores próximos, ele se retira de seus trabalhos e vai se tratar passando 

quatro meses junto à sua família nos Becchi. Vai buscar força e refúgio agora ao 

lado de sua mãe. Foram momentos certamente de refazer ao lado dela toda 

caminhada percorrida, de refazer as estratégias usadas para se chegar a ser padre 

em um contexto urbano de uma mudança social, jamais vista antes. Para ele uma 

coisa tinha ficado claro depois do trabalho com a Barolo: sozinho não iria conseguir 
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levar adiante aquilo que sentia estar sendo preparado na cidade. A repreenda da 

marquesa não lhe sai da mente.  

Uma vez restabelecida a saúde, refeito o cansaço, tomado um ar fresco no 

campo, sendo sempre visitado pelos jovens que ele atendia em Turim, deseja voltar. 

A mãe preocupada com o que podia acontecer-lhe pela fragilidade da saúde, 

ouvindo seu convite para ir juntos para o trabalho, não pensa duas vezes e partem 

juntos para Turim. Mãe e filho agora vão organizar o trabalho específico que será 

desenvolvido por Dom Bosco e seus colaboradores.    

 Assim, entre tantas referências que oferecemos até aqui para situar Dom 

Bosco em seu contexto familiar, político, pedagógico e religioso, vale relembrar a 

figura das três mulheres, as “três Ms” de Dom Bosco: A Margarida, a Mazzarello e a 

Marquesa. Presenças femininas que fizeram a diferença em sua vida. Cada uma 

com sua especificidade, mas todas elas contribuindo com o seu projeto numa 

dinâmica de complementariedade. Cada uma na sua autonomia de mulher, no seu 

protagonismo feminino, mas ao mesmo tempo se sentindo participante de um 

período da história em que era preciso juntar forças, pois o ser humano caminhava, 

após um período de revoluções, para uma nova composição social onde a presença 

tanto do homem como da mulher teriam uma contribuição significativa a oferecer 

para a sociedade. Nesse sentido, a aventura que Dom Bosco percorreu, envolvido 

por esses laços humanos se tornam elementos fundantes para garantir a 

estruturação do projeto tão sonhado por ele que veremos no capítulo seguinte. Com 

isso apresentado, a tese levanta um questionamento: teria Dom Bosco conseguido 

alcançar a realização de seu projeto se não encontrasse com esses círculos de 

pessoas tão envolvidos em uma nova realidade social e religiosa?   

Com as pesquisas do capitulo terceiro, que apresentamos de uma maneira 

resumida, fica mais claro que, de fato, Dom Bosco não foi o único, e não poderia ser, 

em seu tempo e em sua realidade. Ele contou com pessoas que desenvolveram 

projetos nos quais ele se espelhou e outras que apostaram em suas capacidades e 

como ele foi capaz de integrar, naquilo que ia realizando, experiências que percebia 

darem certo; assim, permitia não se fechar e não fugir dos desafios, sabendo que 

não estava sozinho na história. Cabe agora responder, depois de tudo que 

apresentamos, sabendo ainda que muitas outras experiências ficaram ocultas, em 

que sentido Dom Bosco se tornou original em sua ação. Essa será a missão do 

quarto capítulo.  
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4 DOM BOSCO E SUA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA INOVADORA 

 

Nos capítulos anteriores situamos João Bosco em seu contexto histórico a 

partir de seu ambiente familiar, em seguida o aproximamos como padre do seu 

contexto político e religioso num período de transformação social. Por fim, 

apresentamos resumidamente alguns pensadores que ofereceram bases teóricas 

para a construção de um sistema pedagógico numa dimensão preventiva que 

pudessem servir de fundamento para o desenvolvimento de uma educação moderna 

em um Estado laico. Assim, preparamos o terreno para apresentarmos a própria 

ação de Dom Bosco, numa perspectiva inovadora. 

Vamos partir de algo que foi marcante em toda sua trajetória de vida, a 

presença dos sonhos. Sonhos que se aproximam ou confirmam realidades vividas 

por ele, foram se tornando sinais da concretude de sua ação socioeducativa.  

Apresentaremos em poucas linhas a sua capacidade de adaptação às novas 

realidades, com sua atividade religiosa com os adolescentes, tanto nas ruas e nas 

fábricas quanto nas prisões. Seu envolvimento com a juventude operária que pouco 

a pouco se organizava.  A sua proposta nessa realidade para inovar o espaço 

educativo chamado Oratório através do seu método preventivo, procurando oferecer 

uma resposta tanto para a formação profissional quanto cidadã dos jovens, 

desenvolvendo em seu próprio ambiente um espaço de pequenas oficinas, com 

apresentações de máquinas que chamaram a atenção dos que já viviam no ramo 

das pequenas fábricas na região de Turim. 

 

 

4.1 Antes de realizar é preciso sonhar 

 

Os que já pesquisaram sobre a vida de Dom Bosco afirmam que os vocábulos 

“sonho” e ele são correlativos. A repetição desses sonhos acontece por quase toda 

sua vida. Porém, ele próprio muitas vezes considerava os sonhos como brincadeiras 

e fantasias. Em seu meio, quando criança, era conhecido como “o sonhador”. Sua 

vida não podia ser compreendida, sem os sonhos. Nos seus sonhos e visões, ele 

previu guerras e catástrofes. Previu a morte de algumas pessoas ilustres. Segundo 

Walter Nigg, “enquanto Dom Bosco vivia dos sonhos, a humanidade tentava 

despertar do sono” (Nigg, s/d, p. 102). 
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Também Giacomo Dacquino diz que: 

 
O sonho é um produto do inconsciente e todos produzimos alguns, 
porque é impossível dormir sem sonhar. Como todos, também Dom 
Bosco sonhava toda noite, porém alguns de seus sonhos se 
distinguem das produções oníricas ordinárias. Entre esses, sete em 
particular se pode definir como “pessoais”, pois se referem a sua vida 
e a sua missão. O primeiro, o dos nove anos, foi o mais importante já 
que como escreve o mesmo Dom Bosco ele ficou profundamente 
impresso na mente por toda vida (Dacquino, 2013, p. 274, tradução 
nossa). 

  

 Se temos uma vida inteira de Dom Bosco envolvida por experiências 

marcadas por sonhos, embora esse que vamos narrar tenha acontecido na infância, 

cremos que ele se torna relevante para abrir nosso quarto capítulo. Uma vez que 

muito já descrevemos sobre o contexto social, religioso e político que envolvia sua 

vida, cremos que ele superou tantos obstáculos por acreditar na força de um sonho. 

  

 

4.1.1 Um sonho 

 

Quando Dom Bosco chegou a Turim, foi levado por um sonho, que 

constantemente ia se repetindo, se tornando para ele um marco fundante de toda 

sua aventura e de sua decisão de deixar o campo e migrar para a cidade. Ele 

mesmo nos conta: 

 
Nessa idade, tive um sonho que ficou profundamente gravado em 
minha mente por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa, numa 
área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a 
brincar. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. 
Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio deles, tentando, 
com socos e palavras, fazê-los calar. Nesse momento apareceu um 
homem venerando, de aspecto varonil, nobremente vestido. Um 
manto branco cobria-lhe o corpo; seu rosto, porém, era tão luminoso 
que eu não podia fitá-lo. Chamou-me pelo nome e mandou que eu 
me pusesse à frente daqueles meninos, acrescentando estas 
palavras: 
- Não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que 
deverás ganhar esses teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-
los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. 
Confuso e assustado, repliquei que eu era um menino pobre e 
ignorante, incapaz de lhes falar de religião. Senão quando aqueles 
meninos, parando de brigar, de gritar e blasfemar, juntaram-se ao 
redor do personagem que estava a falar. Quase sem saber o que 
dizer, acrescentei: 
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-Quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? 
-Justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis 
com a obediência e a aquisição da ciência.  
-Onde, com que meios poderei adquirir a ciência? 
-Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio, e 
sem a qual toda a sabedoria se converte em estultice. 
-Mas quem sois vós que assim falais? 
-Sou o filho daquela que a tua mãe te ensinou a saudar três vezes ao 
dia. 
-Minha mãe diz que sem sua licença não devo estar com gente que 
não conheço: dizei-me, pois, vosso nome. 
- Pergunta-o a minha mãe. 
Nesse momento vi ao seu lado uma senhora de aspecto majestoso, 
vestida de um manto resplandecente, como se cada uma de suas 
partes fosse fulgidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais 
confuso em minhas perguntas e respostas, acenou para que me 
aproximasse e, tomando-me com bondade pela mão, disse: 
-Olha. Vi então que todos os meninos haviam fugido, e em lugar deles 
estava uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais.  
Eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte e 
robusto; e o que agora vês acontecer a esses animais deves fazê-lo 
aos meus filhos.  
Tornei a olhar, e em vez de animais ferozes apareceram mansos 
cordeirinhos que, saltitando e balindo, corriam ao redor daquele 
homem e daquela senhora, como a fazer-lhes festas. Neste ponto, 
sempre no sonho, desatei a chorar, e pedi que falassem de maneira 
que pudesse compreender, porque não sabia o que significava tudo 
aquilo. A senhora descansou a mão em minha cabeça, dizendo: 
-A seu tempo tudo compreenderás.  
Após essas palavras, um ruído qualquer me acordou, e tudo 
desapareceu (Bosco, 2005, p. 29-30). 

  

Diz ainda João Bosco que, quando acordou, logo se interessou em contar o 

sonho para seus familiares e recebeu a resposta de cada um sobre o que isso viria 

significar: o irmão José lendo literalmente o sonho diz que ele poderia ser pastor de 

ovelhas. Já a mãe olhando religiosamente propõe quem sabe um dia não será 

sacerdote, e Antônio, interpretando jocosamente diz que ele seria chefe de bandido, 

por fim a avó, representando o ditado popular, dá a sentença: em sonho não se deve 

acreditar (Bosco, 2005, p. 30). Assim, ouvidos os pareceres dos familiares, o sonho 

ficou guardado até quando foi a Roma em 1858, falar com o papa sobre a 

possibilidade de organizar uma sociedade religiosa; nessa ocasião Pio IX oferece os 

conselhos que já apresentamos no segundo capítulo: na conversa Dom Bosco narra 

esse sonho. Impressionado, o papa pede que ele possa escrevê-lo e deixa-lo como 

inspiração para os seus seguidores. Recomendação essa que ele só vai colocar em 

prática em 1872. A quantos anos o sonho já teria acontecido: de uma criança nos 

Becchi a um líder religioso em Turim. Certamente, quando ele escreve o sonho 
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original, seus contornos já são envolvidos pelas experiências religiosas e 

pedagógicas que ele já havia experimentado. Depois outros pesquisadores vão 

dando intepretações para as imagens que vão aparecendo, por exemplo Peraza: 

 

Quando Dom Bosco escreveu esse sonho, em 1873, a Itália toda, de 
modo especial Turim, sofria com revoltas populares. A base dessa 
revolta era econômica, social e política. As famílias de camponeses 
tinham perdido seus melhores filhos para a guerra contra a Áustria. 
Soldados desocupados e bandoleiros se uniam em bandos, que eram 
um tipo de guerrilheiros e líderes populares revolucionários. Ou seja, a 
sociedade da época vivia ainda um clima de violência. Embora a Itália 
já houvesse conquistado a sua unificação em 1871, o preço social por 
isso ainda estava sendo pago (Peraza, 2011, p. 38). 

 

Outros pesquisadores já pontuam a interpretação do sonho dentro de uma 

data cronológica do tempo que ele teria acontecido, como no ano de 1825, se foi por 

volta dos nove anos de idade que ele de fato sucedeu. Nesse ano foi proclamado 

pelo papa o jubileu do Bom Pastor. Em um contexto em que se viviam as 

consequências de um período de fortes guerras e revoluções, o convite da Igreja 

para uma retomada da presença religiosa no meio do povo com uma atitude 

misericordiosa era algo que todos esperavam. Por isso se explicariam as imagens 

de ovelhas, cabritos, na figura do sonho. Mas existe ainda outra interpretação, uma 

vez que as imagens dos sonhos foram se repetindo em outras etapas de sua vida. 

Pode ser uma reação de uma luta interior, por João não conseguir encontrar clareza 

sobre o que fazer com a sua vida, nessa perspectiva se reflete um conflito 

vocacional, quando queria entrar no seminário, como relembra Lenti, recordando as 

próprias palavras de Dom Bosco: “mas meu estilo de vida que levava, certos hábitos 

do meu coração e a falta absolutas das virtudes necessárias para esse estado 

tornavam duvidosa a decisão no sentido vocacional” (Lenti, 2012, p. 248). Por isso, o 

mesmo Lenti afirma: 

 
A esta altura, não podemos deixar de nos fixarmos no progressivo e 
racional suceder-se dos vários e surpreendentes sonhos. Aos 9 anos, 
João Bosco tem conhecimento da grandiosa missão que lhe será 
confiada; aos 16, ouve a  promessa dos meios materiais 
indispensáveis para acolher e manter os inúmeros jovens; aos 19 
anos, um mandato imperioso dá-lhe a entender que não é livre de 
aceitar a missão recebida; aos 20, é-lhe manifestada a classe de 
jovens de cujo bem espiritual deverá ocupar-se de modo especial; aos 
22, é-lhe indicada uma grande cidade, Turim, na qual deverá iniciar 
seus trabalhos apostólicos e suas fundações (Lenti, 2012, p. 250). 
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 Já Ferreira faz uma lembrança de um certo Giuzeppe Turco, que no dia 30 de 

outubro de 1875 estivera no oratório de Valdocco; este fora colega de escola de 

João Bosco na região dos Becchi, deixando um testemunho sobre o contexto em 

que o sonho teria acontecido. Giuzeppe recordando o tempo da infância relata:  

 

Um dia vimos que João fora do costume, corria e saltava alegre pela 
nossa vinha e, todo em festa, apresentou-se a meu pai que lhe 
perguntou - o que há Joaozinho? Por que você está tão alegre, 
quando de um tempo para cá via você todo triste – Boas noticias – 
essa noite tive um sonho em que vi que continuaria meus estudos, me 
faria padre e me encontraria à frente de muitos jovens de cuja 
ocupação me ocuparia por toda a minha vida. Eia, agora poderei ser 
padre. – Mas isso não é mais do que um sonho. E depois entre o dizer 
e o acontecer. – Oh! O resto é nada, eu serei padre e estarei à frente 
de tantos jovens a quem farei muito bem. Assim dizendo foi todo 
alegre e contente, como de costume, ler, estudar e vigiar a uva 
(Ferreira, 2010, p. 17).  

 

Unindo todas as interpretações vale destacar pequenos tópicos do sonho 

que podem integrar e enriquecer a leitura que vamos apresentar de Dom Bosco 

neste capítulo. Primeiro, a imagem de um campo, espaço onde vai acontecer 

também sua experiência no acompanhamento dos jovens. Segundo: a consciência 

religiosa rigorista que se refletiu na forma como tentou solucionar o conflito 

existente, com socos e pontapés, reflexo de um sistema repressivo que a sociedade 

vivia em sua época. Por mais que tenhamos a imagem de que o mundo passava por 

um processo revolucionário, nos tempos pós-napoleônicos, o que mais a sociedade 

queria era manter a ordem para o progresso tecnológico se desenvolver.  

Não com pancada, mas com a bondade e a mansidão: a pedagogia 

fundamentada no amor, como vimos, num contexto de violência, era o caminho para 

formar as novas gerações, mas a bondade, não como gesto ou atitude expressa em 

comportamento. Bondade, aqui, reflete a originalidade da criatura humana. Ou seja, 

como citamos, segundo Rousseau, fomos feitos bons nas mãos do criador, a 

sociedade é que nos corrompe. Portanto, não com pancadas, mas com bondade, no 

sentido de manifesta expressão de amor, sentimento original de nosso ser. Com isso 

entendemos quando Dom Bosco visita os presos nas cadeias e sai de lá com uma 

convicção: quantos jovens, plenos de vida, sendo picados pelos mosquitos! Se aqui 

fora eles encontrassem uma mão amiga que lhes dessa atenção, não voltariam mais 

para lá (Bosco, 2005, p. 121). 
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Carlos Perini resume a mensagem do sonho nesses três princípios: Nesse 

sonho são indicados o estilo e o método: 1. Não com pancada, mas com a mansidão 

e a bondade (amorevolezza). Procura logo instruí-los (razão) sobre a fealdade do 

pecado e a beleza de virtude (religião). 2. É-lhe indicado o caráter cristão e quase 

sagrado de sua missão educativa. Eu te darei a mestra. 3. São lhes indicado o 

campo da ação educativa – o pátio – e os destinatários: uma multidão de meninos 

que jogavam em meio a uma algazarra e muita briga, não poucos blasfemando 

(Perini, 2012, p. 19).  

Outra imagem que marca a narrativa do sonho é figura da senhora. Faremos 

aqui uma interpretação livre que tem a ver com nossa pesquisa e um significado que 

integra o que já narramos e o que vem pela frente, o homem no sonho diz: “eu te 

darei a mestra, e ela te dará toda sabedoria”. Que imagem é essa, a quem ele está 

se referindo na narrativa do sonho. Por que o homem passa a missão de 

acompanhar o João para uma senhora? No nosso universo religioso, católico 

popular, logo interpretamos que se trata de Nossa Senhora. Mas aqui queremos 

fazer uma relação com a experiência de Dom Bosco vivida ao lado de sua mãe na 

infância. Se temos em nosso entendimento que a figura religiosa que vamos 

construindo de um ser superior, passa pela experiência que vamos tendo ao lado de 

nossos pais, para um órfão de pai, a figura que vai plasmando o coração é a figura 

de modo especial da mãe, com isso a imagem da senhora é muito mais do que a 

expressão de uma simples devoção, é a sabedoria do criador plasmada na figura 

feminina, ou seja, a senhora é a imagem feminina de Deus, é o símbolo da religião 

com característica feminina. Para Dom Bosco isso se torna uma identidade toda 

original, é através dessa experiência religiosa no colo feminino que Dom Bosco vai 

poder desenvolver no seu coração iluminado as capacidades para manifestar um 

coração de pastor, uma mente de empreendedor e a sua habilidade de um artesão 

educador. Se já se trabalhava no universo do saber sobre as duas realidades da 

razão e da religião, o contato com essa experiência mística feminina, vai conceder o 

dom da amorevolezza um amor que educa, um sentimento expresso com 

inteligência. Sentimentos que ele vai manifestar nos contatos que terá ao se 

encontrar com cada jovem. 

Olhando-se para a realidade de Dom Bosco na perspectiva das memórias e 

da história, pode-se compreender o contexto em que ele se põe a narrar o sonho e a 

efervescência que vivia a realidade social, no início da década de 1840. O melhor 
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caminho era ajudar aqueles jovens desorientados a usarem todas as suas 

capacidades. Para marcar as características dos jovens que foram encontrados, 

vamos destacar um deles, descrevendo um fato, resumo dos demais ocorridos com 

dom Bosco, que pode ser a marca expressiva do sonho que o acompanhou pela 

vida.  

 

 

4.1.2. Um fato 

 

Em meio a tantos acontecimentos e fatos que envolveram as experiências 

de Dom Bosco, com sua presença na cidade de Turim, um que ficou marcante foi o 

encontro com um jovem em um espaço religioso. Numa manhã fria de inverno, em 8 

de dezembro de 1841, um episódio, aparentemente corriqueiro, o interpela, tanto na 

sua dimensão social quanto religiosa. O próprio Dom Bosco relata-nos esse episódio 

que se tornou referência para o início de seu projeto com os jovens: 

 

Enquanto me preparava para rezar a missa. De repente, entra na 
sacristia um jovem que logo é abordado por um sacristão que o 
convidou para ajudar a missa. 
- Não sei – responde o rapaz.  
- Vem – replica o sacristão – tem de ajudar.  
- Não sei, nunca ajudei.  
- És um animal, diz o sacristão enfurecido. Se não sabes ajudar a 
missa, que vens fazer na sacristia?  
E, assim dizendo, tomou do espanador e começou a desferir golpes 
nas costas e na cabeça do pobre rapaz. Enquanto este fugia, gritei em 
voz alta:  
- Que está fazendo? Por que bater nele desse jeito? Que é que ele 
fez?  
- Se não sabe ajudar a missa, por que vem à sacristia?  
- Mas você agiu mal – respondi ao sacristão  
-E o que lhe importa? 
-Importa muito, porque ele é meu amigo. Chame-o imediatamente, 
preciso falar com ele.  
- Oi, rapaz! – pôs-se a chamar. Correndo atrás dele e garantindo-lhe 
melhor tratamento, trouxe-o para junto de mim. 
O rapaz aproximou-se a tremer e a chorar pelas pancadas recebidas. 
- Já ouvistes missa?  
-Não, respondeu.  
- Vem então ouvi-la. Depois gostaria de te falar de um negócio que te 
agradará.  
Terminada a missa e com um sorriso no rosto, garantindo-lhe que já 
não devia recear novas pancadas, comecei a interrogá-lo assim:  
- Meu bom amigo, como te chamas? 
- Bartolomeu Garelli.  
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- De onde és? 
- Tens pai? 
- Não, meu pai morre e minha mãe também. 
- Quantos anos tens?  
- Dezesseis anos. 
- Quer aprender sobre religião?  
- Sim.  
- Já fizeste a primeira comunhão?  
- Não.  
- Já te confessaste? 
- Sim, quando era pequeno.  
- E agora, vais ao catecismo?  
- Não tenho coragem. 
- Por quê? 
- Porque meus companheiros menores sabem o catecismo, e eu, tão 
grande, não sei nada. Por isso fico com vergonha de ir a essas “aulas”.  
- Se te desse catecismo à parte, você viria? 
- Então, sim. 
- Gostarias que fosse aqui mesmo?  
-Com muito gosto, contanto que não me batam.  
- Fica sossegado, que ninguém te maltratará. Pelo contrário, serás 
meu amigo. Quando queres começar? 
- Quando o senhor quiser. 
- Pode ser nesta tarde?  
- Sim. 
- E se fosse agora mesmo?  
- Sim, agora mesmo.  
- Que bom!, (Bosco, 2005, p. 123-125). 

 
Para situar se este encontro relatado é histórico ou uma criação literária de 

Dom Bosco com perspectiva educativa, que desejava apresentar princípios 

pedagógicos, enfim, se Bartolomeu Garelli71 teria existido ou não, recolhemos dois 

testemunhos de pesquisadores. Em primeiro lugar, o parecer de Fernando Peraza 

Leal:  

 

O episódio do Garelli é uma das proverbiais páginas pedagógicas de 
Dom Bosco. Tem-se discutido sobre a historicidade do protagonista. 
Não se encontram documentos em Asti que permitam identificá-lo. Tão 
pouco se pode pensar, explica Francis Desramaut, que Dom Bosco 
tenha inventado tudo. Existe, sem dúvida, um núcleo de dados 
objetivos. Porém, o episódio de Garelli parece-nos encarnar, assim 
mesmo, os vividos por ele como os de muitos jovens em situações 
semelhantes à sua experiência (Leal, 2011, p.155 – tradução nossa do 
original espanhol). 

 

                                                           
71

 Segundo Ferreira, Garelli trouxe outros meninos para o catecismo e o frequentou-o por algum 

tempo, mas não se sabe até quando. Lemoyne afirma que o padre Anfonsi, então seminarista no 
Oratório, e outros viram-no por ali depois de 1855. Posteriormente perdeu-se de vista. Garelli aparece 
aos olhos de Dom Bosco como o apelo de toda criança necessitada e abandonada (Bosco, 2005, p. 
125). 
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Nesta narrativa constata-se uma nova realidade social e a necessidade de 

lhe dar respostas com novos métodos. Crescia em Dom Bosco o senso da realidade 

que lhe fomentava um humanismo que lhe permitia não só ler os fenômenos 

religiosos, mas também as circunstâncias sociais a partir dos fatos do cotidiano. 

Em segundo lugar, conforme Lenti, esse relato não deixa de ser um sinal 

provocativo que resume todas as interpelações que instigavam a Igreja a abrir as 

portas para esse mundo em transformação, como afirma: 

 

Havia uma experiência radical, um ponto de partida decisivo, que se 
convertera para ele em revelação, em introdução pessoal no mundo 
dos pobres abandonados. Ele podia já ter conhecimento desse 
mundo, mas talvez, até o momento, não tinha experimentado como 
interpelação pessoal e solicitação de um compromisso pessoal. A 
descoberta pode ter ocorrido nas ruas da cidade, ou nas prisões, ou 
na sacristia da Igreja de São Francisco de Assis, ou em todos esses 
lugares juntos (Lenti, 2012, p. 418). 

 

Diante de uma nova realidade que manifestava o surgimento de um cinturão 

de pobreza esparramada pela cidade de Turim, a Igreja do século XIX não teria 

sobrevivido se não fosse a presença de líderes religiosos atentos a essa realidade, 

que, impulsionados por um espírito empreendedor, lançaram-se na criação de um 

novo sistema de educação para transmitir a experiência religiosa para uma camada 

da sociedade que estava sofrendo as consequências do processo de secularização 

e industrialização.  

Para fechar esta exposição em que analisamos dois acontecimentos 

fundantes da trajetória do líder religioso, pretendemos apresentar um parecer de 

forma livre, propondo uma ligação entre o sonho e o fato. A partir do tema da 

violência que se transforma em bondade. E como o personagem que se refere a 

Dom Bosco, o seu proceder muda de atitude de uma narrativa para a outra. No 

sonho, durante a algazarra dos que blasfemavam, o personagem João entra com 

atitude agressivas, dando socos e pontapés, até ouvir uma voz determinando: não 

com pancada, mas com a bondade. Na cena do Garelli, quando esse é convidado 

para ajudar a missa e diz não ao sacristão, esse sai com pancadas para cima do 

rapaz. E nessa hora é João Bosco que vem em socorro de quem está apanhando. – 

Que está fazendo? O que ele fez, por que bater nele desse jeito?  Vemos aqui um 

João que no seu processo educativo, no seu desenvolvimento formativo, e no seu 

discernimento religioso teve que passar por um trabalho muito forte para transformar 
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o seu temperamento, e com sua forma de resolver as coisas, isso é reflexo do seu 

contato com a mestra da sabedoria. Se assim foi, nessa sua transformação, de 

agressor para apaziguador ele também pode estar narrando esse fato para falar de 

si mesmo, de como o caminho percorrido fez com que ele próprio pudesse se tornar 

uma referência para a apresentação do seu jeito de educar. Assim dá para mostrar 

que os santos não caem do céu e nem nascem prontos. Ele é fruto da sua natureza 

trabalhada a partir de um processo educativo que começa no colo da mãe.  

Por isso, entre sonhos e fatos vai-se traçando o caminho que o levaria à 

construção de um projeto. Um projeto que pudesse oferecer à geração de Turim 

uma oportunidade de desenvolver suas capacidades e talentos. Numa sociedade 

que tinha, sim, o objetivo de buscar uma unificação, mas não pensando no benefício 

de sua própria população, de modo especial nos pobres. Como nessas 

circunstâncias um padre, representante de uma instituição que estava sendo 

perseguida pelos líderes de pensamento liberal, conseguiria desenvolver um projeto 

que no futuro se uniria com as necessidades dessa mesma classe de produtores, 

políticos e outros? Como entender a postura de Dom Bosco? O que de fato ele 

queria com o desenvolvimento de sua ação? Teria ele conseguido chegar onde 

chegou se não tivesse sido conduzido por um sonho iluminador? 

 

 

4.2   A origem do Oratório e a originalidade de Dom Bosco 

  

Embora já tenhamos destacado que Dom Bosco fez parte de um movimento 

histórico que transformou a realidade de uma sociedade para o estágio de uma vida 

mais humanizada, onde o próprio ser humano poderia se tornar protagonista da sua 

história, vale aqui também fazer um registro histórico sobre a realidade do oratório 

desenvolvido antes da experiência concreta de dom Bosco.  

A sua origem remonta-se ao século XVI e entre tantos personagens que 

poderíamos citar como criadores desse modelo, tais como Vitorino da Feltre no 

século XV, destacamos Felipe Neri que se torna referência para sua época. Ele 

nasceu em 1515, em Florença. Em 1533 foi para Roma, para trabalhar nos negócios 

de seu rico tio. Porém, aproveitava seu tempo livre para passear pelas ruas de 

Roma, indo muitas vezes se alojar dentro das catacumbas dos cristãos. Além de 

encontrar com mendigos que dormiam por ali, foi fazendo uma forte experiência 
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religiosa, e essa experiência desejou comunicar aos que viviam no sofrimento, como 

os enfermos, os trabalhadores, passando bom tempo conversando com os 

desocupados nas praças.  

Assim, segundo Lenti, ele desenvolveu uma relação especial com os jovens 

que também passavam o dia pelas ruas e praças da cidade. A partir desse contato 

na rua ele vai cativando os jovens e os convida a sua igreja, e sente a necessidade 

de criar um espaço para que eles se divertissem. Nesse espaço, depois de um 

período de conversa religiosa, eles ficavam brincando, para gastar suas energias 

acumuladas (Lenti, 2012, p. 376). A esse local ele deu o nome de oratório. Ele, a 

partir dessa experiência, criou em 1564 a Congregação dos padres do Oratório. É 

dele a frase que será tanto usada por Dom Bosco: “santidade é alegria”, ou ainda, 

“deixem que os jovens façam aquilo que a eles agradam, desde que não cometam 

pecado”. Pode-se dizer que Felipe Neri, assim como outros, fizeram parte do 

movimento renascentista que vai trabalhar a mensagem cristã a partir da realidade 

humana, o que receberá o nome de humanismo cristão, que tinha já naquele tempo 

o propósito de desenvolver a personalidade do ser humano na sua integralidade; a 

formação harmoniosa do corpo e da alma através da educação intelectual, moral e 

física. Com essa nova visão religiosa, a mensagem cristã começa a ser levada para 

aquelas pessoas que não tinham tanta facilidade para assimilar uma linguagem 

religiosa um tanto abstrata. Esse modelo foi sendo desenvolvido, e de modo 

especial na Itália se tornará uma referência para quem desejava trabalhar com os 

jovens e crianças pobres. 

 Dom Bosco, ainda seminarista em Chieri, já lia uma biografia desse líder 

religioso: o lugar onde ele ficou como seminarista tinha o nome de Felipe Neri. 

Segundo Buccellato, para dom Bosco Felipe Neri era especial: “Felipe é feito 

segundo o coração de Deus, trazia em si um conjunto de virtudes, de ciência e atos 

heroicos” (Buccellato, 2015, p. 54). 

Queremos chamar a atenção ainda sobre a figura de Filipe Neri, o conceito 

oratório não foi primeiramente um espaço físico, mas um jeito de ser:  sua 

capacidade de cativar, atrair e amar que fazia com que as pessoas viessem até ele, 

uma vez feito esse contato, surgia naturalmente a necessidade de encontrar um 

espaço físico para o atendimento, mas, pode-se dizer, por onde Felipe passava aí 

estava o oratório.  
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Na época de Dom Bosco, na década de 1840, o oratório continuava sendo 

uma prática utilizada por alguns lideres da Igreja, porém, como atividade paroquial 

ou vinculada a alguma paróquia. Até o tempo de Dom Bosco, o Oratório72 era 

compreendido como um lugar de acolhimento de jovens, para atividades religiosas, 

educativas e culturais. Era uma sociedade de jovens que se reuniam aos domingos 

e feriados religiosos, para aprender o catecismo e assistir à missa, tendo 

alimentação, momentos lúdicos e de lazer. Um dos padres de seu tempo que 

desenvolveu essa metodologia de Oratório foi o padre João Cocchi.73 Os oratórios 

tradicionais eram apenas festivos, ou seja, eram abertos em dias de domingo e 

feriados santos, só durante algumas horas da tarde. Os oratórios tradicionais eram 

seletivos, ou seja, acolhiam os melhores meninos para deles participarem. No 

oratório tradicional, a importância dos jogos e do pátio eram limitadas. 

Quando Dom Bosco inicia seu trabalho seu primeiro lugar é uma sacristia, sua 

primeira atividade é dar aula de catequese, ensinar religião. Uma vez manifestada a 

bondade que cativava, a primeira referência que se tinha não era o espaço físico, 

mas a presença de Dom Bosco.  A partir do aumento dos jovens e das necessidades 

que iam surgindo, reunia-os o dia todo. Com o tempo, ampliou a função do Oratório, 

criando aulas noturnas e diurnas. E, por se fazer presente também na vida dos 

jovens que trabalhavam nas fábricas, a função do Oratório tornava-se necessária 

também durante os dias da semana. 

Dom Bosco teve de decidir entre manter um modelo de padre paroquial 

tradicional ou ser um agente inserido na sua realidade social. Decidido, começa a 

trabalhar fora da estrutura paroquial. Visitando as prisões, estando nas ruas, e na 

                                                           
72

“A palavra oratório adquire vários sentidos. Se se considera como reunião nos dias de festas, 
entende-se um lugar destinado a divertir os meninos com agradáveis brinquedos. Assim, em Turim, 
foram formados o oratório de São Francisco de Sales em Valdocco, o de São José em São Salvário, 
o de São Luís. (...) o do santo anjo da guarda em Vanchiglia, o de São Martinho. (...) Também se 
dizem oratórios feriais as aulas diurnas e noturnas que se dão nos mencionados lugares durante a 
semana àqueles meninos que, ou por falta de meios, ou porque malvestidos, não podem frequentar a 
escola da cidade” (Ferreira, 2009, p. 63). 
73

Padre João Cocchi era pároco na paróquia da Anunciação em Turim, no bairro da Vanchiglia, lugar 
de muita pobreza. Em 1837, fundou o oratório Anjo da Guarda. Ele era considerado, pelo menos em 
Turim no século XIX, o fundador dos oratórios, e a experiência também já era implantada em outras 
regiões da Itália. O que o atrapalhou, segundo alguns pesquisadores, foi o seu espírito patriota que 
despertou nele a necessidade de aproveitar-se dos seus jovens do oratório para formar um pequeno 
exército para ajudar na luta pela unificação italiana. Uma experiência que levou a Igreja a suspendê-
lo dos oratórios. Certamente esta sua experiência contribuiu para que Dom Bosco se mantivesse 
numa postura mais neutra diante das provocações dos que achavam que também ele deveria 
conduzir seus jovens para o envolvimento com as causas nacionalistas (Lenti, 2012, p. 525). 
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parte mais pobre de Turim, a partir dessas experiências nasce o novo modelo de 

Oratório. 

Dom Bosco pensou e acolheu no Oratório os meninos abandonados. Jovens 

saídos da prisão, desempregados, pertencentes às camadas mais pobres da 

sociedade. Segundo ele, “o oratório compunha-se de canteiros, pedreiros, 

estucadores, calceteiros, rebocadores e de outros que vinham de povoados 

distantes” (Bosco, 2005, p. 127).  Quando alguns párocos questionam que seu 

trabalho está tirando jovens de suas paróquias ele alega:  

 

- Os jovens que eu reúno não diminuem a frequência nas paróquias, 
porque a maior parte deles não conhecem pároco nem paróquia. 
- Por que?  
- Por que são quase todos de fora, largados pelos pais nesta cidade; 
ou para cá vem à procura de trabalho e não puderam encontrar. Os 
que de ordinário frequentam minhas reuniões são saboianos, suíços, 
valdostanos, bielenses, novarenses, lombardos (Bosco, 2005, p. 147). 

 

Pode-se entender que Dom Bosco não inventou o Oratório, mas o adaptou 

para as realidades do seu tempo e de suas necessidades, como afirma Ferreira: 

 

Conservando o nome, que lhe era simpático, introduziu nos oratórios 
do seu tempo duas modificações. Os oratórios costumavam reunir a 
juventude somente numa determinada hora do domingo, pela manhã 
ou à tarde; o oratório de Dom Bosco, ao invés devia ocupar os 
meninos o dia inteiro nos domingos e festas de guarda, com um 
intervalo para o almoço. Além disso, o oratório não seria 
exclusivamente paroquial, mas devia receber meninos de qualquer 
paróquia (Bosco, 2005, p. 16). 

 

Na dimensão do pátio Dom Bosco inova,74 ao criar um espaço interativo com 

os jovens desenvolvendo atividades lúdicas com as quais toda a dimensão do ser ia 

interagindo, tornando o corpo parte integrante do ser humano. Segundo Arthur Lenti: 

 
É justo reconhecer que a ideia de Dom Bosco sobre jogo como 
ferramenta educativa foi inovadora e avançada para o seu tempo. Ele 
não só reconheceu a utilidade do jogo, como também a necessidade 
para o desenvolvimento integral do jovem. O jogo é uma atividade 
necessária para que o jovem chegue à maturidade. O pátio, como 

                                                           
74

O Oratório de Dom Bosco destinava-se aos jovens sem paróquia.  Era um ambiente de família onde 
reinava a amorevolezza. O centro do oratório não eram os lugares, a instituição, mas a própria 
pessoa de Dom Bosco. O oratório não era só reservado aos rapazes bons, mas aberto para ex-
presos, rapazes abandonados. (Cerrato, 2005, p.140) 
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funcionava no oratório, foi uma das criações originais de Dom Bosco 
(Lenti, 2012, p. 99). 

 

Em 1849, ano forte das revoluções sociais, Dom Bosco era responsável por 

três oratórios, tornando-se visível cada vez mais pela opinião pública, chegando até 

as mais altas esferas religiosas e civis. Atingiam certamente a imaginação dos 

espectadores a corrida inédita de centenas de garotos de condição modesta, e as 

instituições religiosas e recreativas de um padre vindo do campo. 

Dentro de uma Igreja fechada em si mesma, resistente a novas descobertas 

e à compreensão da nova realidade nascente, Dom Bosco foi respondendo aos 

desafios da sua época em profunda transformação religiosa, social, econômica e 

política, e elaborava um novo modo de tornar a Igreja presente num mundo em que 

o processo tecnológico e as novas descobertas científicas exigiam uma mudança de 

linguagem e de lugar social.  

Nesse aspecto temos um valioso depoimento de um dos grandes 

intelectuais do século XX, Umberto Eco,75 ex-aluno salesiano, que, analisando todo 

o trabalho de Dom Bosco, afirma: 

 

O oratório é a grande revolução de Dom Bosco. Dom Bosco a inventa 
e, depois, a exporta à rede das paróquias e da ação católica, mas o 
núcleo está aí: quando esse genial reformador entrevê que a 
sociedade industrial requer novos modos de agregação, antes juvenil e 
depois adulta, e inventa o oratório salesiano: uma máquina perfeita, 
em que há canais de comunicação do jogo à música, do teatro à 
imprensa.76  

  

A partir da experiência produzida observava-se que os jovens que 

frequentavam o Oratório, à medida que os levava a sentirem a dignidade do ser 

humano, que deve providenciar o pão com trabalho honesto. Apenas fazia-se 

ressoar o princípio moral e religioso em sua mente, esses jovens sentiam no 

coração uma satisfação que não sabiam como explicar, mas que os levava a 

desejarem ser bons. Isso dava a Dom Bosco a garantia de que algo novo estava 

nascendo. Um novo modelo de Igreja, um espaço religioso renovado se configurava; 

a medida em que grandes teóricos da educação iam trabalhando em suas ideias 

                                                           
75

 Umberto Eco nasceu em 5 de janeiro de 1932 em Alessandria, Piemonte. Quando ainda criança, 

com sua mãe, transferiu-se a uma pequena aldeia das colinas piemontesas, durante a segunda 
guerra mundial. Naqueles ambientes conheceu os salesianos. 
76

 Depoimento disponível em http//www.missaosalesiana.org.br/umberto-eco-ex-aluno-salesianos. 
(Acesso em 07/06/2016). 
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sobre a melhora maneira de educar, Dom Bosco vivenciava na prática, como ele 

narra sobre experiência em passeio pelos campos: “Cansados de rir, brincar, cantar 

e, diria, de urrar, chegamos à meta. Os rapazes, por estarem suados, reuniram-se 

no pátio do santuário e receberam o necessário para satisfazer-lhes o voraz apetite” 

(Bosco, 2005, p. 151). Aqui também pode-se concluir que no inicio o oratório não se 

referia a um espaço físico, mas era onde estava a presença de Dom Bosco. Uma 

realidade que agradava e atraia os jovens mais necessitados, mas que aos poucos 

vai incomodando as autoridades constituídas.  

 

 

4.3 Os obstáculos que aparecem para seguir adiante 

 

Quando Dom Bosco começou seu trabalho como os jovens, a princípio não 

tinha um lugar fixo para ficar. Por três anos, ele peregrinou por vários lugares; a 

cada lugar em que ficava dava um nome para aquele Oratório. Com isso Dom Bosco 

desenvolveu uma atividade pedagógica que pode também ser considerada como 

original de sua parte, que foram os passeios para as regiões do campo. O que o 

fazia constantemente levar os seus meninos para os lugares mais afastados? Além 

de tomar ar fresco e ter contato com a natureza, a presença dos jovens, em grande 

quantidade, incomodava a população da cidade, porque a cada dia aumentava o 

número dos frequentadores que chegavam à periferia de Turim. Nessas ocasiões, 

seguindo a voz do sonho, aproveitava para estar no meio deles. E, ao mesmo 

tempo, entre os próprios jovens criava-se um clima de familiaridade e amizade, 

como destaca Lemoyne: 

 

Neste contexto ele passa a levar seu exército para além da ponte 
Mosca, nas proximidades das margens do Dória. Conduzia-os para um 
dos campos não cultivados que se estendiam próximos à entrada de 
Turim. Ali, dava a cada menino um pão bastante grande e uma boa 
quantidade de frutas ou salame. Em seguida, distribuídos os vários 
jogos, bochas, malhas, pernas de pau e cordas para saltos, iniciava-se 
a recreação, que durava até a tardezinha. Dom Bosco assistia a tudo. 
(Lemoyne, 1901, v. II, p. 338-339) 

 

Tudo indica, pelas pesquisas, que nesse contexto serão desenvolvidos 

alguns princípios teóricos que o tornarão inovador para a época. Essas realidades 
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de passeio e de visita às prisões77, também as fábricas, estão numa dimensão dele 

conviver com a realidade, perceber a necessidade, mas ainda falta o espaço físico. 

Embora o Oratório manifestava-se primeiramente na presença de Dom Bosco: sua 

forma de acolher, sua maneira de interagir com os jovens, tornavam-no ponto de 

referência para que o projeto pudesse se desenvolver. Dom Bosco tinha de pensar 

num local fixo para servir de referência para os meninos, porque alguns daqueles 

que começavam a fazer parte dos seus passeios, chegava a noite, não tinham lugar 

para ficar.  

Dom Bosco, com seu espírito criativo, o seu natural era viver uma atividade 

educativa na dinâmica da espontaneidade. Ele foi educado assim. Percebe, porém, 

que o seu jeito de ser em alguns aspectos incomoda não apenas outros, mas até a 

ordem social. Para ele isso era visto como oportunidade para os jovens 

desenvolverem sua habilidade motora, seus associacionismos;78 para as 

autoridades constituídas era princípios de desordem. Isso chega aos ouvidos do 

Miguel Benso, marquês de Cavour79 prefeito de Turim. Ele preocupava-se com a 

realidade social constituída que podia ser ameaçada, se de repente o grupo que 

Dom Bosco acompanhava viesse a se apresentar como mais um movimento que iria 

aliar-se ao movimento revolucionário pró-unificação italiana. Já prevendo a reação 

da sociedade sobre seu trabalho ele escreve uma carta ao prefeito expondo como 

nasceu e qual é o seu objetivo no trabalho com esses jovens, por ser um texto 

significativo reproduzimos o seu original em anexo (Vide Anexos 1 e 2). 
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Durante as visitas, Dom Bosco questionava-se: “Quem sabe, se houvesse lá fora um amigo que 
tomasse conta deles, os assistisse, e instruísse na religião nos dias festivos, quem sabe não 
poderiam manter-se afastados da ruína ou pelo menos diminuiria o número dos que retornavam ao 
cárcere?“ (Bosco, 2005, p. 121). 
78

 O Associacionismo será uma metodologia de ensino que se tornará em Dom Bosco uma 
originalidade no sentido de fazer valer a oportunidade para os jovens se comunicarem e se 
associarem em grupos. Consistia na criação de companhias, dando para cada uma delas um objetivo 
e colocando, em cada pequeno grupo que fosse, um trabalho para desenvolverem suas atividades 
para garantir a manifestação do protagonismo juvenil, permitir a eles, nesses pequenos espaços, 
desenvolver capacidades de liderança para que pouco a pouco pudessem assumir compromissos 
maiores. Ao mesmo tempo, dava para esses jovens a consciência de que eles eram capazes de se 
auto comandarem. O senso de responsabilidade, colocado em cada um deles, permitia a Dom Bosco 
concluir outras teorias, como a de que um jovem valorizado e bem conduzido é o caminho para tirá-lo 
da marginalidade. Uma outra inovação está no fato de ele acreditar nos jovens. 
79

 Miguel Benso, marquês de Cavour (1781-1850), pai de Camilo Cavour. Na sua juventude foi 
aguerrido antijacobino. Depois se aproximou do regime do consulado e do império. A partir de 1819, 
foi decurião da cidade e a partir de 1833, um dos síndicos. Em 1835, foi nomeado prefeito da cidade 
de Turim. Foi sempre enérgico na maneira de governar. Quanto à competência de polícia que a ele 
cabia, tinha como missão promover a observância da ordem no que dizia respeito à religião, à 
tranquilidade e à segurança pública (Bosco, 2005, p.152-153). 
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Figura 6 - Foto mais antiga de Dom Bosco em seu quarto (1861) 

 

Fonte: Soldà, 1987, p. 95   

 

Devido a alguns inconvenientes causados nos arredores onde ficava com os 

meninos, mesmo dentro do ambiente popular, o que mais incomodava aos 

moradores era a forma como ele conduzia o grupo: ao mesmo tempo em que havia 

disciplina, também havia uma certa desordem. Ele relata: foi também por esses 

tempos que se espalharam alguns boatos muito estranhos. Alguns qualificavam 

Dom Bosco de revolucionário; uma criada de um capelão chamava Dom Bosco e 

seus meninos de revolucionários, profanadores dos lugares santos e coisas piores. 

Isso obrigou o bom capelão a escrever uma carta para a prefeitura. A carta foi tão 

dura que não era mais possível ficar por ali, pois corria o risco de ser preso (Bosco, 

2005, p. 144-147). 

Para alguns, Dom Bosco estava criando um bando de revoltosos. Eis alguns 

dos comentários que ele ouvia: “Se esse padre fosse um general, poderia combater 

contra os mais poderosos exércitos do mundo”. “A qualquer momento, ele poderá 

desencadear uma revolução com seus rapazes” (Bosco, 2005, p. 152). 

Após receber a sua carta e receber reclamações da população descontente 

com o trabalho de Dom Bosco, Miguel Benso o chama para uma conversa e assim 

se dá o dá o encontro: 
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“-Meu bom padre, aceite meu conselho: não se meta com esses 
canalhas. Eles só causarão aborrecimento ao senhor e às autoridades 
públicas. Garantiram-me que essas reuniões são perigosas, e por isso 
não posso tolerá-las. 
-Não tenho outro objetivo, senhor marquês – respondeu Dom Bosco - 
que não o de melhorar a sorte desses pobres filhos do povo. Não peço 
recursos pecuniários, mas apenas um lugar para recolhê-los. Espero, 
desse modo, diminuir o número dos desordeiros e dos que vão parar 
na cadeia. 
-Engana-se, meu bom padre; o senhor se cansa inutilmente. Não 
posso arranjar-lhe nenhum lugar, pois essas reuniões são perigosas... 
-Os resultados alcançados, senhor marquês, dão-me a certeza de que 
não estou trabalhando em vão. Muitos rapazes totalmente 
abandonados foram recolhidos, libertados dos perigos, encaminhados 
a algum ofício e não foram parar na cadeia. 
-Tenha paciência, obedeça-me sem mais, não posso permitir-lhes 
essas reuniões. 
-Não é por mim, senhor marquês, mas pelo bem de tantos rapazes 
abandonados, que talvez teriam um triste fim. 
-Cale-se. Não estou aqui para discutir. Trata-se de uma desordem, e 
eu quero e devo impedi-la. Não sabe que qualquer reunião é proibida, 
caso não haja legítima licença? (Bosco, 2005, p. 153-154). 

 

Nesse momento, Dom Bosco apela para a autoridade do seu bispo, Dom 

Fransoni; o marquês se reúne com seus conselheiros e formam um tribunal para 

julgar a continuação ou não de seu projeto. Depois de ponderar os prós e contras, o 

tribunal decidiu proibir tal projeto e dispersar aquelas aglomerações, pois 

ameaçavam a ordem pública. Segundo Dom Bosco, tudo isso chegou aos ouvidos 

do rei Carlos Alberto que cultivava uma simpatia por esse tipo de projeto em seu 

reinado.  

Ele gostava de ouvir falar do Oratório. Quando soube da intenção do 

tribunal, ele enviou-lhe esta mensagem: “É minha intenção que essas reuniões 

dominicais sejam promovidas e protegidas; se há perigo de desordens, procure-se a 

maneira de as prevenir e impedir” (Bosco, 2005, p. 179). Diante disso, o prefeito 

Miguel silenciou, assim como todo o tribunal. Pediu para chamar Dom Bosco e 

intitulou-o de obstinado: 

 

Não quero o mal de ninguém. O senhor trabalha com boa intenção, 
mas o que faz apresenta muitos perigos, e, como sou obrigado a velar 
pela ordem pública, mandarei vigiá-lo, o senhor e suas reuniões. A 
menor coisa que o possa comprometer, farei imediatamente expulsar 
seus moleques e o senhor me dará conta de quanto acontecer (Bosco, 
2005, p. 180). 
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Em uma realidade em que a Igreja era questionada, até perseguida por se 

posicionar contra os avanços da modernidade, a ação de Dom Bosco não permitia a 

eles corroborarem suas teorias contra ela. A sua atitude, como líder religioso, 

marcava a presença eclesial numa realidade de convulsão social, em que o próprio 

Estado não dispunha de meios para resolver, a não ser com a repressão e a prisão. 

Para Cavour, o que importava era manter a ordem pública, desconsiderando toda 

questão social provocada pelo novo sistema econômico. Podemos concluir que o 

movimento revolucionário político caminhava olhando para cima, ou seja, queria 

derrubar quem estava no poder, ou, pelo menos, que seus interesses ideológicos 

pudessem comandar o sistema de governo. 

Desejamos, neste ponto, apresentar nosso parecer construindo um breve 

paralelo entre a postura do pai e do filho, reportando-nos ao que entendemos por 

líder revolucionário. Nessa mesma cidade, viviam o pai, Miguel - marquês de Cavour 

- como prefeito de Turim, autoritário, repressor, e o filho, Camilo Benso, conde de 

Cavour, num posto que aos poucos lhe foi dando o direito de conduzir um processo 

que levasse a Itália a ser uma nação unificada. Já mostramos que Camilo desejava 

a unificação, mas sem contar muito com a colaboração da classe popular. 

Comparando a postura dos dois, vemos que, enquanto o filho tinha pensamento 

liberal, na teoria, e com interesse voltado para a classe burguesa, o pai não permitia 

situações de manifestações que levassem a algum levante revolucionário. Na 

realidade, os dois não estavam interessados na camada mais baixa da população.  

Nesse contexto, enquanto os líderes políticos do movimento liberal 

caminhavam olhando para cima, a ação socioeducativa de Dom Bosco olhava para 

baixo, para as camadas da sociedade que iam formando-se com o desenvolvimento 

da indústria: ele estendia a mão para quem queria entrar no novo sistema. Porém, 

ao mesmo tempo, sobre ele havia uma estrutura religiosa, a Igreja Católica, que 

tinha dificuldade em acolher o avanço do progresso. Entre censuras de um lado e 

apoio de outro, Dom Bosco sentia que o seu projeto não poderia ficar só naquela 

instância de passeios, de convivência. Era preciso evoluir, se quisesse fazer frente a 

um sistema que estava contratando jovens de classe pobre para colocar dentro das 

fábricas que estavam surgindo, enquanto Dom Bosco fazia festa em dias festivos 

com passeios e brincadeiras, durante a semana a maioria se via obrigada a 

trabalhar para patrões inescrupulosos, sem uma sensibilidade social. Um 

testemunho de Lemoyne traz que, em 1849, a maior parte das pessoas até então 



 
146 

 

eram contrárias às obras de Dom Bosco, vendo, porém, os ótimos resultados, iam 

mudando de opinião, pois viam sua reta intenção (Lemoyne, 1895, v. III, p. 472). 

O que caracterizava sua ação com os jovens, principalmente dentro das 

cadeias, era o sentimento de que aquela realidade não poderia continuar. Era 

preciso encontrar uma solução. Ele estava numa realidade social em que era preciso 

questionar os que estão produzindo essa situação. A sociedade está em plena 

expansão, a população aumenta a cada ano, o sistema artesanal do regime feudal 

não responde mais para atender a tanta gente. Assim, os meios de produção vão 

sendo aos poucos mecanizados. Como Dom Bosco vai-se inserindo nessa 

realidade? Ele está preparado para dar uma resposta para tal contexto? Será que 

ele vai sair do seu contexto de passeio, para a organização de um projeto 

consistente para esse novo tempo? Como líder religioso ele teria condições de 

desenvolver um projeto inovador? 

 

 

4.4 A evolução do pensamento de Dom Bosco 

 

Sem desejar fazer uma análise de sua personalidade e de sua capacidade 

de auto superação, é preciso reconhecer que Dom Bosco passou por um processo 

de revolução primeiramente no seu interior e só depois no exterior, na sociedade. 

Assim, podemos resumir sua história de transformação, segundo Pietro Braido: 

 

Individuou-se, porém, nesse primeiro Dom Bosco um manifesto 
maniqueísta na visão do mundo e da história. De um lado, resplende 
fúlgida a Igreja Católica, com os papas, os santos, o sobrenatural que 
a envolve. De outro, o mundo, os heresiarcas, os autores de cismas e 
os promotores de revoluções. Uma ponte entre as duas realidades é, 
sem dúvida, lançada pelos santos da caridade, mas é ainda precária. 
O trabalho posterior mais vasto de Dom Bosco entre os jovens e nas 
obras, e o contato com homens de toda categoria social e cultural em 
busca de apoio, colaborações e reconhecimentos far-lhe-ão parecer 
menos profunda a fratura e mais atenuado o dualismo (Braido, 2008, 
v. I, p. 191). 

 

Sua compreensão religiosa, porém, não se transforma de uma hora para 

outra, pois está preso a princípios morais80 e conceitos do passado. O desafio de 

                                                           
80

Os princípios morais são resultado de uma doutrina religiosa recebida. Pode-se apresentar para 
permitir que o fiel receba o conteúdo apresentado por certa doutrina, mas ao mesmo tempo permite a 
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conviver com esse novo mundo será um longo e árduo trabalho por toda sua vida. 

Alguns estudiosos de sua personalidade chegam a afirmar:  

 

A Igreja estava no mundo como uma cidadela para defender-se contra 
todos os que eram inimigos. Difícil ainda o passo mental de considerar 
a Igreja e a religião como aquela realidade que anima tudo e todos, 
porque todos verdadeiramente são e se sentem filhos de Deus. Isso 
Dom Bosco realizava na prática. Moderno, na vanguarda, a prever e a 
percorrer os tempos, a fazer ele aquilo que os organismos sociais, 
estaduais e culturais tinham dificuldade em fazer. Essa contradição 
começava a existir na vida de Dom Bosco: mentalmente sobre 
algumas posições era atrasado, socialmente e concretamente quase 
revolucionário (Miscio, 1992, p. 28, traduzido do italiano). 

 

A partir dessas primeiras constatações, apresentamos alguns tópicos que 

nos sugerem que Dom Bosco procurou se posicionar para dialogar com a realidade, 

mas sempre mantendo princípios que o tornavam de mente aberta diante dos 

desafios emergentes. Nessa sociedade, começava-se a exigir um comportamento 

entre assumir uma postura conservadora permanecendo no regime monárquico ou 

acolher uma de cunho revolucionário, caminho previsto para se conquistar a 

unificação da Itália. Dom Bosco anuncia a “política do Pai Nosso81”. O que a 

princípio pode ser interpretado como uma expressão alienante, carrega em si, 

porém, um fundamento teórico de igualdade humana muito mais forte do que possa 

parecer. Numa visão de fraternidade universal, bem mais abrangente do que a 

dimensão de igualdade, com base numa visão ideológica reducionista da sociedade, 

afirmava na paternidade divina o ponto que unia todos os homens e mulheres num 

padrão de igualdade entre eles, como filhos e filhas de um pai comum. 

Com o princípio para formar o bom cristão e o honesto cidadão, integra a 

dimensão religiosa e civil de forma cooperativa, sem a religião pretender se sobrepor 

ao mundo político e este sendo desenvolvido para estar a serviço do bem-estar 

comum. O princípio de interação entre razão e religião82 no seu sistema educativo é 

                                                                                                                                                                                     
ele o direito de discernir sobre como conduzir determinadas questões com base em seu próprio 
parecer.  Na época de Dom Bosco, existiam dois sistemas de teologia moral: o probabilismo e o 
probabioliorismo. O primeiro era um sistema mais flexível, o segundo mais perfeccionista. Dom Bosco 
julgava que o segundo sistema poderia levar ao jansenismo, que se tornava um conjunto de doutrina 
rígida sobre a graça (Bosco, 2005, p. 118). 
81

Referente a este tema há uma dissertação de mestrado do Cristiano Roberto Campelo, com o título: 
“A Política do Pai Nosso” como dimensão articuladora para a formação de “bons cristãos e honestos 
cidadãos”, Centro Universitário Salesiano, Americana – S.P, 2014. 
82

Há de se compreender que Dom Bosco assimilou um conceito de religião muito mais integrado em 
sua ação de sobrevivência nesse momento, do que a dos que ele encontra pelo caminho. Muito mais 
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referencial para o mundo de hoje que tende a separar da vida da sociedade civil a 

religião, num explícito processo de secularização.  

Na pedagogia salesiana, possui especial destaque o pátio entendido como 

espaço livre de relacionamento e de interação entre educador e educando. A 

integração entre religião, espaço educacional e o pátio será algo original em Dom 

Bosco que via nesses aspectos um diferencial do seu modo de educar. 

Sua capacidade de se adaptar a novas realidades, desenvolveu nele um 

estilo de conhecimento dinâmico que posteriormente se refletiu em suas práticas 

educacionais. Nesse sentido, pode-se perceber como Dom Bosco, apesar de manter 

uma postura crítica em relação ao movimento revolucionário que ia acontecendo na 

Itália, não deixava de aproveitar as novas realidades que esse mesmo movimento ia 

criando. 

Essa mudança no seu pensar deu-se a partir de 1860, quando o processo 

de produção industrial estava em plena expansão em Turim. Era preciso prosseguir 

respondendo aos apelos dos jovens pobres e da classe proletária. No seu processo 

de adaptação às novas circunstâncias da vida, uma nova estrutura precisava ser 

criada, um novo modelo de educação deveria ser elaborado.  

Com sua postura, abria caminho para que a Igreja como instituição não 

perdesse o contato com o mundo moderno, pois sua disponibilidade para o diálogo 

conciliador foi sempre muito apreciada pelos conservadores e pelos liberais. Um 

padre que, segundo Walter Nigg, foi um inovador rebelde: 

 

Dom Bosco foi um rebelde, mas, por natureza, um rebelde pacífico, 
mas os rebeldes pacíficos, mesmo na sua aparente tolerância, 
realizam transformações profundas, enquanto os prepotentes 
ordinariamente destroem muito mais do que constroem. Dom Bosco 
é uma figura amável que atua como a brisa suave que o profeta Elias 
sentiu na divina epifania do monte Oreb, depois do fogo e do tremor 
das terras. Como reagiu o vigoroso profeta? Ficou em silêncio e 
cobriu a cabeça com o manto. Outra coisa não podemos nós fazer 
diante de dom Bosco o pacífico rebelde (Nigg, s/d, p. 54-55). 

 

Com essa capacidade de abertura para os novos tempos, acompanhando 

também o processo de compreensão da pessoa humana, alinhado aos novos 

                                                                                                                                                                                     
um conceito de religião natural do que conceito decorrente de dogmas e doutrinas. Ele tinha, sim, a 
consciência da compreensão da Igreja. Oque o fazia se mover, entretanto, era muito mais a 
necessidade de encontrar um meio que lhe permitisse ser uma resposta para uma sociedade em 
transformação, e ainda fazer com que a instituição igreja não perdesse seu contato com a nova 
classe social, que seria o proletariado.  
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métodos de educar que iam surgindo tanto na sociedade civil quanto no campo 

religioso, Dom Bosco desenvolve um sistema educativo baseado de modo especial 

no seu jeito de educar. 

 

 

4.5 A resposta de Dom Bosco para a juventude abandonada 

 

No tempo em que Dom Bosco iniciou seu trabalho em Turim, defrontou-se 

com a juventude abandonada totalmente desvinculada de seu habitat, que seria sua 

família. Jovens espalhados pelas ruas e outros jogados nas prisões. Fruto de um 

processo migratório que se manifestava por todas as redondezas, consequência de 

uma mudança do sistema de produção tanto no campo como na cidade, constituído 

a partir do surgimento da indústria. Uma realidade nunca antes conhecida. “Gente 

que se reunia a caminho da cidade em busca de trabalho nas novas indústrias 

manufatureiras, à espera de melhor situação de vida” (Lenti, 2012, p. 380). 

Essa massa de gente começou a fazer parte da nova realidade da cidade, 

uma realidade urbana que passava por pressões, por ameaças de revoluções. 

Nesse contexto, a visão de Dom Bosco estará mais voltada para olhar para a 

realidade da pessoa, o seu contato nos presídios deixará marcas nele: 

 

Nas prisões, pude logo verificar como é grande a malícia e a miséria 
dos homens. Ver turmas de jovens, de 12 a 18 anos, todos eles 
sãos, robustos, e de vivo engenho, mas sem nada fazer, picados 
pelos insetos, à míngua de pão espiritual e temporal, foi algo que me 
horrorizou. O opróbrio da pátria, a desonra das famílias, a infâmia 
aos próprios olhos personificavam-se naqueles infelizes. Qual não 
foi, porém, minha admiração e surpresa quando percebi que muitos 
deles saiam com firme propósito de vida melhor e, não obstante, 
voltavam logo à prisão, da qual haviam saído a poucos dias (Bosco, 
2005, p. 120-121). 

 

Encontram-se crianças que certamente não tiveram a oportunidade de 

aprender um ofício. Mas os primeiros órfãos que ele recebeu em sua casa não eram 

os que tinham saído da prisão. Eram os que tinham saído de suas terras, os que 

tinham - como ele - deixado sua família para não morrerem de fome no campo. Os 

que estavam na prisão, a maioria jovem, eram antes lavradores com seus pais no 

campo. Com isso, de fato, concordamos com Michel Lagrée, quando afirma: “O 
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princípio da pedagogia salesiana não era a formação profissional em si, mas, 

inicialmente e antes de tudo, a acolhida e a salvação da infância abandonada” 

(Lagrée, 2002, p. 473). 

Essa tese de Lagrée é confirmada pelo próprio Dom Bosco em suas 

Memórias:  

 

Enquanto se organizavam os meios para dar instrução religiosa e 
cultura geral, surgiu outra necessidade imperiosa que era urgente 
enfrentar. Muitos rapazes de Turim e de fora mostravam-se cheios de 
boa vontade de se dedicarem a uma vida honesta e laboriosa; todavia, 
convidados a fazê-lo, costumavam responder que não tinham pão, 
nem roupa, nem casa onde morar por pouco tempo que fosse. Para 
alojar pelo menos alguns que à noite não sabiam onde dormir, havia-
se adaptado um paiol onde se podia passar a noite sobre feixes de 
palha. Repetidas vezes alguns levavam embora lençóis, cobertas, e 
até a própria palha para vender (Bosco, 2005, p. 195-196). 

 
     

    Diante dessa realidade cabe-nos perguntar o que fazia Dom Bosco apostar 

nesse tipo de trabalho? O que o fez visualizar, a partir do contato com jovens sem o 

mínimo de capacidade de convivência, uma potencialidade a ser trabalhada? 

Cremos mais uma vez visualizar em Dom Bosco um olhar que transcende a 

realidade fenomenal do que se manifesta e reflete nele as imagens reproduzidas no 

sonho, com a mansidão e a bondade vai conseguir. É preciso muita resiliência para 

prosseguir, e muita visualização para enxergar que dentro de uma pedra bruta se 

esconde um grande tesouro. 

Aqui destacamos outro ponto que nos remete à teoria de Michel Lagrée, 

quando ele trata da tecnologia. Define-a em dois sentidos: primeiro, pode-se pensar 

a técnica como objeto utilizado pelo homem para seu sustento ou prazer e lazer. É a 

manipulação da obra feita, que pode também se referir à pessoa humana. A 

verdadeira tecnologia, que pode estar agregada à religião, é aquela que vai 

produzindo-se com o desenvolvimento das habilidades que cada ser humano tem 

(Lagrée, 2002, p. 21). É o talhar de uma pedra bruta para torná-la um belo diamante. 

É obra de mestre que desperta no coração de cada jovem suas habilidades para 

esculpir uma obra-prima, resgatando em si sua bondade original.  

Com isso, Dom Bosco pensa em desenvolver um sistema que pudesse ser 

integral. Em outras palavras, que a sua instituição tivesse uma cadeia de relações 
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que os jovens por ele acolhidos encontrassem um lar, tivessem uma igreja onde 

rezarem, uma escola para aprenderem e uma oficina para produzirem. 

Nesse contexto, em que ele desejava responder aos anseios da classe 

operária, começava também a inovar na medida em que procurava criar meios para 

dar segurança aos jovens que faziam parte de suas oficinas ou trabalhavam para 

outros patrões. Como a celebração de um contrato de trabalho, sendo o primeiro em 

3 de novembro de 1851 (vide Anexos 3 e 4). 

No contrato, expressava-se tanto o compromisso do contratante, do jovem 

contratado e de Dom Bosco, que assina como responsável pelo Oratório (Giudicci, 

p. 205). Como também a criação da Sociedade de Mútuo Socorro83, fundada 

em1850, com um regulamento de 18 artigos, sendo o primeiro: “o objetivo desta 

sociedade é prestar socorro àqueles companheiros que caírem enfermos, ou se 

encontrarem em necessidade, porque involuntariamente perderam o trabalho” 

(Giudicci, p.187). Mas como Dom Bosco foi absorvendo toda essa mudança de 

época? 

 

 

4.6 A opção de Dom Bosco pelo Sistema Preventivo 

 

Com a evolução de seu pensamento e de acordo com a necessidade do 

momento, Dom Bosco encontrou um jeito de educar para os novos tempos, com 

estruturas necessárias para oferecer à juventude operária na cidade de Turim um 

caminho de esperança, tornando-se para os demais setores dessa sociedade 

emergente um ponto de referência. 

Com esses contatos e trocas de experiências, Dom Bosco foi amadurecendo 

sua opção pelo Sistema Preventivo84 que, segundo ele, permitia criar entre o 

educador e o educando uma relação de confiança e de crescimento. Ele mesmo 

explica:  

                                                           
83

  Dom Bosco fundou a Sociedade do Mutuo Socorro em 1949, mas o seu regulamento foi escrito em 

1 de junho de 1850, quando foi inaugurada. Ela era uma associação de jovens aprendizes. Os 
membros pagavam 1 lira e meio como cota de inscrição. Essas contribuições formavam um fundo do 
qual seus membros recebiam os benefícios em períodos de doença ou desemprego (Lenti, 2012, p. 
584). 
84

 “A prática desse sistema baseia-se na caridade, que é paciente, tudo sofre, tudo espera, suporta 
qualquer incômodo. Razão e religião são os instrumentos que o educador deve inculcá-lo, praticá-lo 
ele mesmo, se quiser ser obedecido e alcançar resultado” (Bosco, 2015, p. 509). 
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O sistema que nós temos é aquele chamado preventivo, o qual 
consiste em dispor de tal maneira o ânimo de nossos educandos, que, 
sem nenhuma violência externa, se sintam inclinados a obedecer-nos. 
Com tal sistema, eu entendo dizer-vos que nunca se devem usar 
medidas coercitivas, mas sempre e somente os meios de persuasão e 
da caridade (Ferreira, 2008, p. 117). 

 

O sistema repressivo para Dom Bosco consiste em fazer com que os 

súditos conheçam as leis, e depois em vigiar para saber quem são os seus 

transgressores e lhes infringir, quando necessário, o merecido castigo. Nesse 

sistema, as palavras e os semblantes do superior devem constantemente ser 

severos e até ameaçadores, e ele próprio deve evitar toda a familiaridade com os 

seus dependentes. O diretor normalmente não fica no meio dos alunos.  Esse 

sistema é mais fácil e menos trabalhoso; serve especialmente para tratar com 

soldados e com pessoas adultas e sensatas (Bosco, 2015, p. 508). Ele diferencia-se 

do preventivo, pois ele desenvolve o educando com a lógica do vigiar e punir, não 

permitindo ao educador criar um clima de abertura com seu aluno, restando ao 

mesmo educador a arma do castigo. Esse modelo de educar, levado para dentro da 

escola no século XIX, já era praticado pelo sistema judiciário. Como afirma o 

pensador francês Michel Foucault: 

 
Durante todo o século XVIII, dentro e fora do sistema judiciário, na 
prática penal cotidiana como na crítica às instituições, vemos formar-
se uma nova estratégia para o exercício do poder de castigar. (...) 
Fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função 
regular, coextensiva da sociedade. Não punir menos, mas punir 
melhor. Punir com uma severidade atenuada, mas para punir com 
mais universalidade e necessidade; inserir mais profundamente no 
corpo social o poder de punir (Foucault, 1997, p. 79). 

 

Essa realidade do sistema punitivo era muito viva no século XIX. Numa 

sociedade em rápido processo de transformação e com constantes revoluções, era 

de se esperar que manter o regime da ordem, os mecanismos de controle do 

equilíbrio social, se fizesse por meio de punição aos delitos cometidos. 

Porém, em sua caminhada em busca da realização de sua missão, Dom 

Bosco encontrará jovens marcados pela experiência do mal, como quando esteve 

presente nas realidades prisionais onde via jovens picados por mosquitos, jogados 

no lixo da vida. Mesmo assim, acreditava que em cada jovem há um princípio de 

bondade, e cabe ao educador puxar esse fio com o processo educacional. Ao 
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chegar a essa compreensão e constatação, afirmava: “Estou convencido de que o 

grande princípio educativo é o de que se deve iluminar a mente para tornar bom o 

coração” (Braido, 2008, v. I, p. 209). 

Dom Bosco concebia o ser humano com todas as suas dimensões 

integradas, ou seja, o corporal no emocional e o espiritual no racional, era preciso 

criar um processo de mediação que pudesse resgatar naquele ser ferido a 

verdadeira essência da sua existência. Realidade constada, vida transformada. Dom 

Bosco concebia que, no coração de cada jovem, por mais maldoso que ele pudesse 

ser, existia um fio de bondade. Ele mesmo expressa: 

 

Esse Deus que sempre existiu e sempre existirá, depois de ter criado 
tudo o que há no céu e na terra, deu a existência ao ser humano, a 
mais perfeita de todas as criaturas visíveis. Este ser humano se 
distingue dos outros animais especialmente porque é dotado de uma 
alma que pensa, raciocina e conhece o bem e o mal (Bosco, 2014, p. 
30) 

 

O sistema preventivo é proposta de ações educativas fundamentada em dois 

aspectos complementares: o primeiro é o protetor que está ligado à disciplina, aos 

limites, procurando evitar experiências desgastantes para a evolução natural do 

jovem. O segundo é o promotor, que se preocupa com o desenvolvimento integral, 

como processo de maturidade de cada educando, desencadeador de uma 

experiência pessoal e grupal proporcional às exigências do momento histórico e 

voltada para a inserção dele na sociedade. Em suma, esse sistema se faz, com 

base na experiência de Dom Bosco, pelo aspecto da assistência presença-protetora 

e com a assistência presença-promotora85. 

Essa postura aplicada ao universo do campo religioso, por um critério 

humano de racionalidade, levava a crer que, para um verdadeiro processo 

educativo, o caminho encontrado não era o de reprimir o mal feito, mas o de 

potencializar ambientes educativos que possibilitassem a ausência da prática de 

infrações. Por isso Dom Bosco, com suas intuições educativas, afirmava: 

                                                           
85

A modalidade do sistema preventivo ainda permanece válida, mas há de se convir que esse sistema 
tinha muito mais significado numa estrutura em que o aluno era acompanhado pelo educador 24 
horas por dia. Isso supõe um regime de internato. É possível desenvolver-se uma assistência 
presente pelo simples fato de o aluno estar convivendo num ambiente rico de presença amorosa 
respeitosa, de valorização da pessoa.  Essa presença transfere para o interior do coração do 
educando a capacidade de ele poder, iluminado pelo ensinamento recebido, decidir como agir em 
determinadas circunstâncias, mesmo o educador não estando fisicamente perto.  
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O Sistema Repressivo pode impedir uma desordem, mas dificilmente 
melhorará os culpados. Diz a experiência que os jovens não 
esquecem os castigos recebidos, e geralmente conservam 
ressentimento acompanhado do desejo de sacudir o jugo e até de tirar 
vingança. (...) O Sistema Preventivo, pelo contrário, granjeia a 
amizade do jovem, que vê no assistente um benfeitor que o adverte, 
quer fazê-lo bom, livrá-lo de dissabores, castigos e desonras (Bosco, 
2015, p. 508-509). 

 

Essa afirmação demonstra que ele via todo o processo educativo como a 

possibilidade de oferecer ao jovem um caminho de desenvolvimento de suas 

qualidades e que essas evoluem mais por caminhos do incentivo do que por 

punição. No que se referia a novas experiências, o pátio era um lugar novo para a 

época, o espaço como importante lugar para desfazer as feridas. Vejamos a imagem 

do pátio na narrativa do sonho com a experiência das oficinas, lugar onde se dará o 

processo de aprendizado. O tripé, agora, Igreja, Pátio e Oficinas, será local cotidiano 

na vida dos jovens.  Espaço onde se integrarão a dimensão da Razão, da Religião e 

da Amorevolezza86. Pode-se afirmar que, ciente ou não, Dom Bosco no seu tempo 

criava um sistema educativo que permitiria desenvolver o ser humano na sua 

integralidade. 

Após essas primeiras experiências, Dom Bosco tornava-se, na vida e na 

história, não só padre em atividade pastoral, pregador e confessor, mas, ao mesmo 

tempo, educador e agente social em favor da juventude e do povo. O seu modelo de 

educação e sua prática pedagógica foram sendo acolhidos pela sociedade 

secularizada e tornando-se referência para a avaliação de escolas laicas, como 

Giuseppe Lombardo Radice destaca num depoimento: 

 

Dom Bosco. Era um grande que deveríeis procurar conhecer. No 
âmbito da Igreja foi o corretor do jesuitismo e, sem ter a estatura de 
Inácio de Loyola, soube criar um imponente movimento de educação, 
restituindo à Igreja o contato com as massas, que ela estava 
perdendo. Para nós que estamos fora da Igreja e de qualquer igreja, 
ainda assim é um herói da educação preventiva e da escola-família. 
Os seus continuadores podem orgulhar-se disto. Da sua obra, nós 

                                                           
86

O vocábulo Amorevolezza é um conceito que resume praticamente a especificidade e originalidade 
do sistema educativo de Dom Bosco. Alguns a traduzem como o amor que educa; outros, como a 
capacidade de amar e de fazer-se amar. É o diferencial na figura do educador com espírito de Dom 
Bosco. Para Braido, a amorevolezza inclui religião e caridade, razão e amizade. É amor 
demonstrado, é um complexo código de símbolos e sinais. É o que resume o sonho dos 9 anos, não 
com pancadas, mas com a mansidão e com a caridade deverá conquistar esses seus amigos (Braido, 
2004, p. 269-271). 
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podemos aprender alguma coisa para a escola laica (Nanni, 2014, p. 
16). 

  

Com isso podemos afirmar que o Sistema Educativo, aprimorado por Dom 

Bosco, tornava-se referência para uma aproximação entre a Igreja e a sociedade 

civil, integrando a razão e a religião, criando um ambiente educativo fundamentado 

em amor que acolhe e acompanha, fazendo com que a mensagem educativa 

extrapolasse as barreiras de uma única instituição religiosa e passasse a ser 

referência para a construção de um mundo mais humano. 

Uma sociedade formada por cidadãos livres, convivendo em plena harmonia, 

requer a formação da pessoa dando a ela a oportunidade de desenvolver os seus 

talentos. Nessa perspectiva, devemos afirmar também que o princípio teórico de 

concepção de pessoa de Rousseau é revolucionário e mudou a imagem que se 

tinha do ser humano até então. Nesse sentido pode-se compreender que o novo 

modelo de educação produzia uma geração de revolucionários. Não no sentido 

pejorativo do termo, mas como a própria etimologia da palavra evoca, como já a 

descrevemos. A partir de agora o ser humano será visto com base nas suas etapas 

formativas: a criança não será mais um adulto em miniatura, mas um cidadão em 

construção. Receberá no seu espaço social uma oportunidade para ir-se 

humanizando. 

Fazendo neste sentido a integração dos três elementos que marcaram a 

vida de Dom Bosco, o jovem, a educação e o trabalho, o ponto central até então 

foram os jovens abandonados. Neles, Dom Bosco encontra uma força de trabalho 

não desenvolvida, uma experiência religiosa reprimida. Para recuperar neles a força 

do trabalho, era preciso resgatar o ser humano ferido dentro de cada um. O 

processo a ser desenvolvido passava por um modelo de educação adaptado para 

essa realidade de jovens, pois não poderia reproduzir o mesmo sistema que levava 

vários jovens para a prisão. Para escolher o método, Dom Bosco teve de conhecer 

vários modelos de trabalho existentes no seu tempo. Como a sua instituição se 

dirigia para acolher jovens que desejavam fixar-se na cidade e desenvolver 

habilidades manuais que pudessem integrar-se num processo de produção em via 

de industrialização, recuperar esses jovens para o novo contexto tornaria o desafio 

constante do trabalho de Dom Bosco e de seus colaboradores. 
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Aqui vemos a originalidade de Dom Bosco que se torna pessoal na figura do 

educador: a amorevollezza. Isso só se manifesta a partir de uma força interior que 

transcende as meras capacidades racionais. A amorevollezza no educador vai unir 

de maneira afetiva as dimensões da religião e da razão, é a manifestação da 

emoção de uma maneira inteligente. Entramos, assim, no espaço educativo 

desenvolvido por Dom Bosco. Com suas características peculiares que agradava a 

todas as pessoas e ultrapassava qualquer corrente ideológica, acabou produzindo 

resultados revolucionários na capacidade de recuperar pessoas.  

Para Dom Bosco, em cada jovem, também nos mais desgraçados, existe um 

ponto acessível ao bem e, por isso, o primeiro dever do educador é chegar a esse 

ponto, a essa corda sensível do coração (Lemoyne, v. V, 1895, p. 367). Nesse 

contexto podemos apresentar Dom Bosco, desenvolvendo um trabalho, não com a 

criança, que começa a se desenvolver, mas com jovens já marcados por 

experiências negativas. São jovens que merecem uma segunda chance, e para 

tanto uma estrutura adequada onde os jovens encontrem um ambiente educacional 

que não seja conduzido pela força do castigo, mas do amor. 

Quando ele escreve uma circular para falar sobre os castigos depois de 

tantas recomendações, sugerindo que essa prática não deveria fazer parte do 

sistema educativo praticado em seu Oratório, termina dizendo: “Ricordatevi che l’ 

educazione è cosa di cuore” (“Lembrem-se de que a educação é coisa do coração”) 

(Ceria, v. XVI, p. 446). Essa afirmação podemos encontrar em vários outros lugares, 

mas cremos estar aqui num dos lugares mais originais, por isso a citamos nas duas 

línguas. É bom recordar também aqui a afirmação de Rousseau: “o objetivo a que 

devemos nos propor na educação de um jovem é o de formar-lhe o coração...” 

(Rousseau, s/d, p. 45). E aqui nos reportamos para a teoria de Danièle Hervieu-

Léger, quando faz uma descrição sobre a espiritualidade do coração, num contexto 

de secularização, afirmando que “a literatura do século XVIII faz do coração e do 

sentimento o meio de aceder à verdade, simultaneamente, à auto realização” 

(Hervieu-Léger, 2008, p. 149). 

Como descreve Antônio da Silva Ferreira:  

 
Dom Bosco não conhecia especificamente as modernas teorias 
psicológicas ainda não existentes ou em embrião no seu tempo. Pelo 
fino tato pedagógico e psicológico que o animava, pela constante e 
acurada observação de comportamento de seus filhos espirituais, 
alunos e penitentes, e pelo estudo e reflexão chegou a antecipar 
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práticas pedagógicas de grande valor, que hoje vêm sendo 
redescobertas e aplicadas como novidades últimas da técnica 
educativa de nossos dias (Ferreira, 2008, p. 11). 

  

Concluímos com esse pequeno esboço sobre os motivos que levaram Dom 

Bosco a desenvolver seu sistema educativo no sentido preventivo, porém, esse 

modelo se torna sempre possível de ser revisto, e de ser adaptado a novas 

realidades, porque sempre deve partir do contato com o jovem, os elementos 

básicos devem servir de referência para que novas possibilidades de 

experimentação possam ser acolhidas, seja na dimensão da escola, da igreja, ou 

ainda no mundo do trabalho.   

 

 

4.7  Dom Bosco e a realidade do mundo do trabalho 

 

Dom Bosco inicia sua caminhada rumo a Turim, também tendo contato com o 

mundo dos artesãos e esses lhes prestaram um grande beneficio ensinando a ele 

alguns ofícios. Quando ele chega em Turim percebe que a questão da indústria já 

está num estágio a frente do que os projetos dos artesãos. Vamos imaginar, na 

cidade de Turim, quantos alfaiates existiam na produção de roupas. Os sapateiros e 

os alfaiates, eram duas classes que mantinham um certo controle dos produtos 

básicos para as pessoas, de modo especial na época do frio. Porém, se o ser 

humano não criasse técnicas para aumentar o sistema de produção, a vida na 

cidade ficaria muito vulnerável pelo fato de a Europa estar passando por 

desequilíbrios ambientais constantes no início do século XIX.87 

Dom Bosco fazia uma distinção entre o trabalho em si e para quem era 

destinado o trabalho. Dom Bosco afirma que: “O homem nasceu para trabalhar, mas 

a criança nasceu para brincar” (Perini, 2012, p. 92). O trabalho é lei universal, todos 

têm obrigação de trabalhar. O trabalho é uma redenção e não uma condenação; um 

meio, não um fim.  O mundo de hoje quer ver as obras, quer ver o clero trabalhando, 

                                                           
87

Em seu mais recente livro, Mundos do Trabalho: novos estudos sobre a história operária, Eric 
Hobsbawm, no capítulo em que comenta sobre o sapateiro, afirma: “Os lavradores dependiam dos 
senhores da terra; os fabricantes de rodas e os construtores contavam com encomendas dos 
lavradores e de pessoas de boa situação. Os alfaiates serviam aos ricos, pois os pobres faziam sua 
própria roupa. O sapateiro também servia aos ricos, mas sua freguesia principal também devia estar 
entre os pobres, pois estes também não podiam passar sem ele” (Hobsbawm, 2015, p. 197). 
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instruindo e educando a juventude pobre e abandonada, com obras de caridade. O 

trabalho feito com gosto é apreciado até pelos maus88. 

A avassaladora mecanização da indústria trouxe como resultado a 

mecanização do operário, fazendo dele uma peça inconsciente e anônima no 

conjunto da fábrica ou da grande oficina. Dom Bosco, embora aceitasse a realidade 

e a experiência da grande indústria, esforçou-se quanto pôde, para evitar que o 

operário se tornasse escravo da máquina, gastando sua força de trabalho para a 

produção. Com relação à produção no trabalho ele afirma: “Deve procurar-se que os 

alunos trabalhem e que as oficinas produzam o que for compatível com sua 

condição de escola” (Dos Anjos, 1960, p. 56). 

Mas uma escola com oficinas em regime de produção deixa de ser escola 

para se tornar empresa industrial, com o agravante de explorar o trabalho dos 

aprendizes. Mas para Dom Bosco a finalidade as oficinas não tinham por objetivo o 

lucro, mas seriam verdadeiras escolas de artes e ofícios. 

Vê-se que para Dom Bosco em primeiro lugar está o bem do operário, mais 

que um produto alienado de sua produção; o operário para Dom Bosco faz parte da 

indústria, ele não é mero apertador de botões e parafusos; é um filho de Deus. É por 

isso que o Inspetor de Nizza vai dizer que Dom Bosco foi o homem do século, pois, 

sem destruir as máquinas produtoras, deu vida aos operários e resolveu “a questão 

social” (Ceria, 1883, v. XVII, p. 496-497). Dom Bosco percebia que o acúmulo de 

capital nas mãos de poucos traria em breve a catástrofe porque a revolta do 

proletariado seria inevitável. Entre essas duas classes prepara-se uma luta feroz, 

uma luta que vai ser terrível, de um lado o poder do ouro; do outro, a força do 

desespero. Não é nosso objetivo entrar na questão dos conflitos gerados entre o 

capital e o trabalho, tema muito bem trabalhado por Karl Marx89 e outros, mesmo 

porque Dom Bosco ao percebê-lo, em vez dele entrar na dinâmica da teoria e da 

crítica, partiu para busca de soluções, tentando o diálogo e a negociação através de 

                                                           
88

 “Dom Bosco foi um dos poucos que compreendeu, desde o princípio, e várias vezes o repetiu, que 

o movimento revolucionário não era vendaval passageiro, visto que todas as promessas feitas ao 
povo não eram desonestas. Muitas delas correspondiam às aspirações vivas e universais dos 
proletários que desejavam alcançar uma situação de igualdade com os demais cidadãos” (Dos Anjos, 
1960, p. 36). 
89 

Em 1989 concluímos o curso de filosofia na então Faculdade Salesiana de Filosofia e Letras de 

Lorena, hoje Centro Universitário Salesiano (Unisal). Na ocasião desenvolvemos uma síntese sobre 
Dom Bosco e Karl Marx, com o título: Confronto entre o Pensamento de Dom Bosco e Karl Marx em 
base ao tema trabalho. Foi uma reflexão que nos possibilitou viver sempre numa síntese entre a 
dinâmica religiosa e a realidade do mundo trabalho com mais equilíbrio. 
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contrato de ambas as partes. Mas esse é um tema que mereceria um estudo 

aprofundado, uma outra tese. Nem por isso Dom Bosco deixou de manifestar suas 

recriminações: 

 

Certos senhores e senhoras malbaratam o dinheiro em cavalos 
elegantes, em banquetes, modas, saraus, bailes, teatros e coisas 
semelhantes, quando é certo que com uma vida cristã poderiam valer 
a tanta miséria, enxugar lágrimas, salvar tantas almas. A estas sim, 
que seria preciso dirigir as tensas palavras de Cristo: Morreu o rico e 
foi sepultado no inferno (Dos Anjos, 1960, p. 76). 

 

Diria alguém, eu não esbanjei os meus bens e haveres, faço por conservá-

los e aumentá-los, compro casas, quintas etc., também a este dirá o Senhor: 

Acumulaste-os, aumentaste-os. Sim, é verdade, entretanto havia pobres padecendo 

de fome, milhares de crianças abandonadas crescendo na ignorância e nos maus 

costumes.  

 

Não faltará quem, para se juntar ao dever da esmola dirá. ”Eu poderia 
dar esmola, mas tenho de armazenar algumas coisas para a minha 
vida futura. Quantas vezes aquilo que se chama providência não é 
antes efeito da falta de confiança na divina providência. É fácil que as 
economias de hoje, e as economias de amanhã vão alimentando na 
alma o amor ao dinheiro e o espírito de avareza. É fácil que o 
engrossar das fortunas, o coração se torne cada vez mais duro para 
com os pobres e, aos poucos, o mesmo dinheiro vá arrastando o 
cristão até o inferno. Creem alguns que é licito gozar, em absoluto, de 
todos os bens de fortuna que o Senhor lhe concedeu, lícitos conservá-
los, fazê-los render, empregá-los segundo muito bem lhe parecer e 
sem atender aos necessitados (Ceria, 1936, v. XVII, p. 69). 

 

Sugeria aos capitalistas para abrir as arcas, as caixas-fortes, os tesouros, e 

que desse trabalho aos pobrezinhos de Cristo. Com isso “ireis abrindo o céu, e, se 

negar-lhes, estarão abrindo o inferno. Muitos abusam das riquezas, mas temos que 

lembrar aos ricos o seu dever antes que venha a catástrofe”: 

 

Sabeis, senhor, onde está vossa salvação e a da sociedade? Ela está 
em vosso bolso. Se vós agora os retraís, se deixar estes moços serem 
vítimas das ideias comunistas, os benefícios que hoje lhes negais, 
virão eles exigir-lhe um dia, não de chapéu na mão, mas sim com um 
punhal no pescoço, e talvez com vosso dinheiro peçam também as 
vossas vidas. (...) Se os ricos não me escutam, diamantes, ouro, prata, 
pedras preciosas, tudo passaria para as mãos dos pobres. Assim os 
ricos seriam derrubados e explorados. (Ceria, 1935, v. XVI, p. 66) 
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Aos meninos, Dom Bosco recomendava: Comportem-se direito, trabalhem 

com afinco, e que Deus os guarde. Ele não se cansava de recomendar aos jovens 

obediência e aplicação. Não queria saber de lamúrias e censuras. Dom Bosco 

sempre visitava os locais de trabalho de seus jovens, para ver em que situação 

trabalhavam, quanto recebiam e em que medida eram remunerados. Ele ia fiscalizar 

a ação do patrão sobre os meninos. Naquele tempo em que na Itália não havia 

nenhuma lei civil que lembrasse os patrões dos deveres para com os operários, ele 

apelava para a lei da consciência: “não furtar”. Negar aos operários o justo salário é 

um pecado que bradava ao céu. Para que a justiça fosse feita, Dom Bosco realizou 

com os patrões os contratos de trabalho. Vários eram os itens que tanto o patrão 

quanto o empregado tinham de respeitar. 

Dom Bosco consegue detectar os sinais de miséria de seu tempo e, 

percebia como as riquezas começavam a se tornar monopólio de capitalistas sem 

vísceras de piedade e os patrões, aos operários isolados sem defesa, impunham 

pactos injustos quer com relação aos salários quer com relação à duração do 

trabalho e que a maior parte dos capitalistas, preocupados unicamente com a 

ganância material, não admiram que Deus lhes pedirá conta das almas dos 

operários. E os operários, não tendo quem os lembre sobre a dignidade de sua 

alma, a necessidade de santificar-se a peso do duro trabalho, deixam corromper o 

espírito com todas as influências malévolas. Tudo para o corpo, nada para a alma. 

Isto tem de ser remediado com a educação cristã dos patrões e dos empregados. 

Cabe-nos solucionar esta questão cristãmente, pois o futuro será de quem 

conquistar os operários.  

Poderíamos, talvez, propor que a forma como Dom Bosco pensou em 

desenvolver um projeto, na maneira de organizar as oficinas e conduzir suas 

primeiras fábricas, era um modo de humanizar o Capitalismo90. A sua utopia em 

forma de experiência foi vivenciada nas primeiras oficinas no oratório de Valdocco.  

 

 

 

 

                                                           
90

 Há um livro feito por dois doutores da PUC-SP da área de Direito, intitulado “O Capitalismo 
Humanista” – Filosofia humanista de Direito Econômico, de Ricardo Sayeg & Wagner Balera, KBR 
Digital, 2011.   
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4.8 As oficinas e a profissionalização da juventude operária 

            

Figura 7 - Oficina de Serralheria de Valdocco (1880). 

 

Fonte: Bracco, 1989, p. 31 

 

 

À medida em que o Oratório foi estabelecendo-se em lugares fixos, a partir 

de 1846, Dom Bosco começou a organizar também suas próprias oficinas, com base 

nos ofícios que ele tinha aprendido durante sua caminhada na formação religiosa. 

Assim se constituiu a história desse empreendimento, onde nasceu uma proposta 

educativa de formar jovens operários, num século de grandes revoluções políticas, 

econômicas e sociais, oferecendo-lhes o desenvolvimento de suas habilidades 

profissionais: “Com isto, Dom Bosco mostrou ao mundo que a Igreja e o sacerdócio 

não são inimigos, mas os melhores amigos da civilização e do progresso” (Ceria, 

1936, v. XVII, p. 739). 

 

Criada em 1853 a oficina de sapataria, instalada num pequeno 
corredor da casa Pinardi, teve como primeiro mestre Domingos Goffi, e 
ainda nesse mesmo ano, criou-se a oficina de alfaiataria numa antiga 
cozinha da mesma casa. Uma vez ampliado esse espaço, também 
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foram ali instaladas as novas salas de aulas diurnas e noturnas 
(Lemoyne, 1889, v. IV, 660). 

 

Em 1854, fundou a oficina de encadernação, também para afastar os 

meninos dos perigos da cidade e para responder às necessidades concretas, uma 

vez que em 1853 ele iniciara seu projeto com as Leituras católicas, impressas por 

De Agostini. Agora ele podia imprimi-las em seu próprio Oratório. Com essa oficina, 

aos poucos surgiu também uma pequena livraria que, dez anos mais tarde, se 

converteria num estabelecimento independente (Lenti, 2013, p. 62).  

Em novembro de 1856, aparecem as oficinas de carpintaria e marcenaria, 

também por necessidade de preencher uma lacuna da casa. No tempo de 

construção e ampliação do prédio, nada melhor do que ter ali mesmo marceneiros e 

carpinteiros. Mesmo com essas oficinas em sua casa, Dom Bosco evitava competir 

com as que já existiam na cidade (Lemoyne, 1895, v. V, p. 540). 

Na década de 1860, ele continua com a criação de oficinas como a de 

tipografia, em 1862, que contava com duas máquinas impressoras a pedal, de 

segunda mão, uma prensa e as caixas com os caracteres tipográficos, feitos na 

carpintaria. O primeiro mestre impressor foi Andrea Giardino. Essa tipografia 

desenvolveu-se mais do que as outras, pois em 1883 foram nela instaladas 

máquinas de última geração, convertendo-se na oficina mais bem equipada de 

Turim (Ceria, 1936, v. XVI, p. 402). 

Em 1862, foi criada a oficina de ferreiro. Trabalhar o ferro convertera-se num 

importante negócio, graças à expansão imobiliária e industrial.  Essas oficinas 

lembram o modelo de produção que já estava presente no Oratório de Dom Bosco. 

Vemos aqui um exemplo de como ele conseguiu integrar a formação dos jovens 

numa visão religiosa sem perder de vista o mundo. 

A criação das oficinas no oratório foi motivada por uma intenção educativa e 

protetora, guiada, também, por considerações práticas. Alguns meninos não podiam 

fazer outras coisas. Sua instrução, se é que tinha alguma, não fora além da 

alfabetização básica.  Eram pobres e tinham grandes carências. Os jovens 

aprendiam um trabalho nas oficinas, proporcionando-lhes uma maneira de viver 

(Lenti, 2013, p. 60). 

Nesse contexto, Dom Bosco viu de imediato a urgência de ajudar a 

juventude. Isso garantiria, com a religião e a orientação moral, que os jovens 



 
163 

 

encontrassem emprego estável. Com todo esse progresso de oficinas, pequenas 

fábricas, Dom Bosco se apresentaria de maneira visível para a sociedade industrial 

da época, numa exposição de empresários em 1884, onde centenas de empresas 

tinham seu espaço: Exposição Nacional das Indústrias, das Ciências e das Artes. 

Dom Bosco ficou na seção das Artes Gráficas. Seu espaço tinha estas medidas: 

cinquenta e cinco metros de comprimento por vinte de largura. Na porta de entrada, 

o letreiro: Dom Bosco - Fábrica de papel – Tipografia – Fundição – Encadernação – 

Livraria salesiana (Ceria, 1936, v. XVI, p. 244). 

A máquina de fabricação de papel, da exposição de Dom Bosco, vinda da 

Suíça e exposta ali, era uma das que mais chamavam a atenção. Cremos que esses 

relatos servem para indicar como Dom Bosco foi protagonista de um novo tempo 

numa sociedade em profunda transformação. Segundo Pietro Braido: 

Com este ânimo quis e favoreceu a participação da Tipografia de Valdocco 

na Exposição Nacional de Turim de 1884. Protestando energicamente contra o voto 

do júri, que tinha lhe destinado somente a medalha de prata recusando-a caso o 

juízo não fosse refeito, e declarava com orgulho: “A mim basta ter demonstrado com 

esse fato o cuidado com que, no decurso de quarenta anos, sempre me dediquei a 

promover, junto como o bem-estar moral e material da juventude pobre e 

abandonada, o progresso das ciências e das artes” (Braido, 2004, v. II, p. 684). 

A relação com a classe proletária será um campo de missão muito forte de 

Dom Bosco. Suas preocupações, suas intervenções para negociar contratos de 

trabalho entre patrões e empregados, como um mediador que demonstrava não ser 

movido por princípios ideológicos, mas por puro interesse de fazer crescer e avançar 

a qualidade de vida dentro do universo da fábrica que em Turim cada vez mais se 

tornava uma realidade que passaria a influenciar a vida de milhares de pessoas. 

Com toda sua capacidade de organizar novos modelos de oficinas, contribuindo 

para a chegada da era industrial, ele passou também a ser uma referência para 

oferecer um projeto de oficinas, embasado numa concepção da pessoa humana que 

ia além de uma visão materialista. Dom Bosco via o trabalho não como um fim em si 

mesmo. 

Toda a preocupação de Dom Bosco com relação às oficinas não era a 

produção em massa para se tornar mercadoria e esta virar capital. Dom Bosco abriu 

as escolas profissionais aos filhos do povo para aí aprenderem e simultaneamente 
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amarem o seu ofício, tendo em vista a perfeição do trabalho e o cumprimento da 

vontade de Deus: 

 

Recomendo-lhes as oficinas de artes e ofícios para rapazes pobres. 
Mostra-nos a experiência que o único meio de ter união na sociedade 
é cuidar da juventude pobre. Recolhendo rapazes abandonados, 
aqueles que constituem uma contínua ameaça para a sociedade, 
tornam-se bons cristãos, cidadãos honestos, elementos úteis à honra 
da família ganhando honradamente o pão da vida com o suor e com o 
trabalho” (Dos Anjos, 1960, p. 66). 

 

Todo o trabalho na oficina tinha um fim.  Era um estabelecimento que visava 

não formar devotos, mas simplesmente cristãos convictos, operários        

competentes e dedicados à sua profissão. Claro que, acima de tudo, tinha em vista a 

salvação da alma, mas ao mesmo tempo visava a um fim social. Eis aqui a 

realização de modo mais prático dos sonhos dos economistas modernos: da 

participação do operário nos benefícios da empresa. Ali os operários trabalhavam 

com gosto, com raça, unidos a uma alegria serena e a uma admirável destreza. Vê-

se que trabalhavam com a alma. O relator continua: “Encontrei um venerando ancião 

sentado sobre um canapé já gasto, curvado sob o peso dos anos e das fadigas de 

longo apostolado. Ele mostra para todos os visitantes interesse vivo e sincero” (Dos 

Anjos, 1960, p. 73). 

Em 1874, havia no Oratório os seguintes ramos profissionais: sapateiro, 

alfaiate, mecânico, carpinteiro, marceneiro, encadernador e tipógrafo. A criação das 

oficinas, que depois se transformaram em escolas profissionais, vinha ao encontro 

do que desejava o primeiro-ministro Camilo Benso de Cavour que já em 1850 

advertia o povo italiano: “A Escola Profissional é uma das mais prementes 

necessidades do nosso tempo. É precisamente nesse campo que existe uma lacuna 

profunda, a qual infelizmente não se provê” (Dos Anjos, 1960, p. 42). 
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Figura 8 - Oficina de Tipografia do Oratório de Valdocco (1880) 
 

 

Fonte: Bracco, 1989, p.32 

 

 

Essas oficinas que começaram a ser organizadas em Valdocco, um bairro 

de Turim, casa original do projeto de Dom Bosco. Depois, vão espalhando-se por 

outras regiões da Itália, até chegarem à França, onde são vistas por Michel Lagrée 

como uma proposta de solução para responder a uma nova realidade social em que 

prevalecia a tecnologia sobre a força do trabalho humano: 

 

Em 1875 foi fundada em Nice, pela Conferência de São Vicente de 
Paulo local, um patronado para os aprendizes, chamado de Patronato 
São Pedro, para o qual apelou-se para Dom Bosco, fundador turinense 
dos religiosos de São Francisco de Sales ou “salesianos”. Foi a partir 
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de Nice que a obra salesiana se difundiu, aliás, na França (Lagrée, 
2002, p. 473). 

 

Sobre a obra de Dom Bosco na França, temos ainda testemunhos escritos 

nas Memórias Biográficas, que revelam que ali o trabalho deveria ser feito para dar 

formação para os jovens das classes populares, para rapazes pobres e 

abandonados. Esse exemplo de Dom Bosco vinha num momento oportuno (Ceria, 

1883, v. XVI, p. 259). Numa outra ocasião, ele recebeu no Oratório uma homenagem 

da União Católica Operária de Nizza Monferrato, que lhe concedeu um diploma que 

o declarava membro honorário daquela sociedade (Ceria, 1883, v. XVI, p. 288). Por 

isso podemos resumir a identidade desse líder segundo o parecer de Pietro Braido: 

 

Padre de formação indubitavelmente tradicional, cafassiana, Dom 
Bosco vai além  nas intuições e nas obras, revelando-se susceptível 
das mais variadas qualificações, em diversos modos legítimas: 
apóstolo da juventude, inovador do oratório e do sistema preventivo, 
organizador dinâmico de obras juvenis e de institutos religiosos a ele 
consagrados, catalisador habilidoso de energias humanas e materiais 
para potencializar e estender suas obras, escritor popular e editor, 
promotor de acordo entre o mundo religioso e civil, sonhador realista 
(Braido, 2004, v. II, p. 676). 

 

Por isso, ao finalizar esta nossa pesquisa, depois de tudo que analisamos 

nestas páginas, de todos os pesquisadores de que nos valemos, Pietro Braido foi o 

autor que mais se aproximou da proposta de leitura que gostaríamos de fazer de 

Dom Bosco; a sua definição sobre quem foi ele nos ilumina na exposição de nosso 

parecer. 

Nesse aspecto, entendemos que não devemos classificar Dom Bosco como 

um dos revolucionários que faziam parte da luta pela mudança no sistema de 

governo social, mas como uma pessoa que acompanhou esse movimento. 

Contribuiu para uma mudança no interior da Igreja Católica, pelo fato de ter tido a 

coragem de se apresentar perante as autoridades constituídas da época, na 

condição de mediador e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de dar uma resposta 

para uma nova realidade social. Seu sistema religioso não era mais sustentado pelo 

poder temporal, nem o governo civil precisaria depender das prerrogativas religiosas 

para tomar suas decisões. Porém, segundo Braido, Dom Bosco jamais foi um clérigo 

retrógrado, e nunca aceitaria ser considerado reacionário; ele pode ser definido 

como um líder religioso moderno. Tudo o que era válido para o ser humano ele 
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acolheu e propôs, visando ao futuro dos jovens na sociedade, mais fascinados pelo 

ideal do progresso que ligados ao passado ou ao presente de seus educadores. 

Embora vivendo num contexto social de pobreza, ele sabia que estava vivendo e 

agindo num sistema econômico em pleno movimento (Braido, 2004, p. 681). 

Ficava assim caracterizada a relação da proposta pedagógica de Dom 

Bosco com a realidade de sistema de produção baseado na tecnologia. E essa 

proposta, originária do sistema educativo de Dom Bosco, foi espalhando-se por 

outras cidades. Como sua proposta educativa continua atual, serve para a 

elaboração de uma nova tese. Coube-nos apresentar a história de um líder religioso 

que, vivendo em contexto de revoluções, numa sociedade em processo de 

secularização na Itália, conseguiu com seu sistema educativo, segundo nosso 

parecer, atingir a juventude pobre e abandonada de sua época. 

Dom Bosco encerra sua missão em 31 de janeiro de 1888. Após sua morte, 

a Sociedade Salesiana fundada por ele continuou animada por Miguel Rua, que 

havia sido seu aluno e assumiu como primeiro sucessor. Se expandiu praticamente 

por todos os continentes. Ao Brasil, os salesianos chegaram em 14 de julho de 

1883, e cada vez mais se consolidaram no perfil que Dom Bosco havia desejado, de 

acordo com as necessidades que aqui encontraram, de modo especial no que se 

referia à situação das crianças e dos jovens desamparados. O fato de não darmos 

destaque para a morte de João Bosco também serve para deixar o movimento 

religioso, iniciado no tempo dele e que passou também por ele, continuar a se 

movimentar. Assim, cremos ter atingido a nossa meta, uma vez que, por termos 

dado atenção a um fato passado, vemo-nos envolvidos num espírito que nos faz 

projetar para um novo tempo em que necessitamos de líderes protagonistas para 

uma sociedade tão carente de aventureiros que tragam o selo de autenticidade de 

vida. Isso faz-nos acreditar que, sempre que se deu atenção à formação do cidadão 

em sua singularidade, manifesta-se uma nova sociedade. O movimento 

revolucionário que passou por ele continua a mover outros líderes da sociedade até 

hoje.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante o desenvolvimento da tese, apresentamos um Dom Bosco 

aventureiro, criativo, empreendedor, protagonista de um projeto inovador e original 

de toda uma vida envolvida: numa sociedade em profundo processo de 

transformação; numa mudança de conjuntura política, que nos fez sair das 

estruturas ainda da Idade Média, com o regime feudal, em que viveram os 

antepassados dele, para a Contemporânea. Descrevemos as dificuldades, as 

possibilidades e as oportunidades, mesclando análise de contexto com 

desenvolvimento de personalidades, como foram a de Antônio e a de João. Um 

refletia a visão de um mundo num contexto rural e uma mentalidade feudal, e outro, 

a encarnação de uma mentalidade já desenvolvida para uma sociedade que seria 

produzida pelos movimentos provocados pelas revoluções. 

O vento revolucionário que passou pela França provocou revoluções sobre 

revoluções, chegou à Itália e fez acontecer o processo de unificação; em 

consequência, houve a separação das esferas política e religiosa na forma de 

governar a sociedade; concretizou-se o processo da secularização, ganhando 

destaque o campo da educação. Esse é o lugar em que a liberdade religiosa abre 

espaço para o acolhimento de jovens de diferentes crenças religiosas, o que hoje é 

considerada uma conquista para uma convivência pacífica entre os povos de 

diferentes crenças que ainda precisam avançar em qualquer canto de nosso planeta. 

Em outro caminho, destacamos como a Revolução Francesa e a 

implantação das ideias iluministas, com o surgimento da ciência e da tecnologia 

movimentada pela burguesia, fizeram as gerações nascentes, nesse novo contexto 

de cidadãos livres, não seguir a carreira eclesiástica que já não se manifestava 

atraente. Com isso, a Igreja se abriu para acolher as vocações vindas de famílias 

camponesas e, nesse caminho, encaminhou-se João. O vaqueiro dos Becchi tornou-

se líder religioso em Turim e trilhou seu caminho: de um mundo que girava em torno 

do elemento religioso, para uma sociedade em processo de industrialização. 

Entre 1840 e 1880, Dom Bosco, por se envolver num contexto social 

anticlerical, solicitando da igreja um novo modelo eclesial, tornou-se mediador não 

oficial entre a Igreja e o Estado, apresentando-se como um líder religioso com uma 

autoridade que simpatizava tanto os poderes religiosos como civis, ao mesmo tempo 



 
169 

 

que desenvolvia seu projeto educativo. Tudo isso ele fez para encontrar espaço para 

inserir uma multidão de jovens sem educação que, saindo dos campos, chegavam à 

cidade, indo muitos deles acabar na prisão – foi nesse espaço que ele desenvolveria 

sua missão.   

A mentalidade que vigorava em todo o percurso era o conceito de cidadão 

livre, incluindo a liberdade religiosa: o ser humano deveria ser formado como sujeito 

de sua história. Mas como construir a própria história sem um caminho de 

orientação, sem um acolhimento, sem educação? Como iluminá-los sem chegar até 

eles num novo contexto de religião? O que nos acompanhou nesta viagem foi o 

pensador iluminista, Jean J. Rousseau. Com seu personagem, Emílio, conduziu-nos 

à descoberta de um novo paradigma de educação a partir do qual revolucionou a 

compreensão de pessoa humana, e a visão sobre a criança: não mais seria vista 

como um adulto em miniatura, mas um ser humano em processo de maturação. 

Essa doutrina foi assimilada e aperfeiçoada por Pestalozzi, Ferrante Aporti e outros. 

Todos eles afirmavam que todo processo educacional deve ter como base o desejo 

de iluminar a mente do educando para aquecer o seu coração, o que sistema 

preventivo resumirá: a educação passa pela formação do coração, lugar onde se 

deve viver a força da religião. 

Caminhamos em direção aos novos movimentos religiosos que nasceram 

num novo contexto de sociedade que não mais necessitava de uma vida religiosa 

voltada para si mesma, mas que se dispusesse a servir as necessidades da 

humanidade convulsionada por um novo sistema de produção. Nesse novo contexto, 

com as novas experiências que se apresentavam, encontramos um sistema 

educacional preventivo que se tornou uma referência em que Dom Bosco se 

envolvia.  Descobrimos um viés para analisar Dom Bosco adentrando o caminho da 

educação, a profissionalização tendo como referência a estrutura religiosa que ele 

aperfeiçoou no chamado Oratório. Uma estrutura já em vigência no seu tempo, mas 

que sua habilidade, sua originalidade e a necessidade fizeram com que ele inovasse 

em várias dimensões as suas características, de modo especial a integração entre o 

campo religioso com o educacional, o profissional e o lúdico. 

Dom Bosco, com seu projeto, foi ao encontro de uma necessidade da 

sociedade moderna e, com seu espírito empreendedor, apresentou-se ao mundo 

dos trabalhadores. Estes, longe de se sentirem alienados da presença de Deus em 

sua atividade operativa, encontraram na prática religiosa os mais potentes estímulos 
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para colocarem sua atividade a serviço de todos os valores que notabilizam a vida 

humana. No princípio era um sonho, um fato, um lugar; de repente, um envolvimento 

numa sociedade em fase de secularização e industrialização. Podemos afirmar que 

Dom Bosco exercitou a caridade segundo as exigências do século e tais exigências 

eram de caráter social.   

Sua própria caminhada formativa concedeu-lhe a possibilidade de vislumbrar 

uma organização educativa com a capacidade de integrar, num único espaço, todas 

as dimensões de que se necessitariam para desenvolver a nova compreensão de 

pessoa humana, para uma nova realidade social nunca enfrentada antes. Com o 

surgimento da máquina no processo de produção, o ser humano por si teria 

encontrado um espaço para se ver livre da força do sobrenatural, uma vez que ele já 

não mais dependeria dos reveses das forças da natureza, mas podia contar com a 

capacidade de se autogerir. Nesse novo cenário social, Dom Bosco foi aos poucos 

se tornando referência para as necessidades das nações em fase de 

industrialização, tendo de produzir uma metodologia formativa integrada. A sua 

capacidade inovadora fez com que as autoridades empresariais e políticas vissem 

nele uma referência para acolher e conduzir a nova juventude para um novo 

mercado de trabalho. Isso aconteceu na Itália, com base em Turim, depois na 

França, e até chegar ao Brasil a partir de 1883.  Assim Dom Bosco, ao lado de 

Madre Mazzarello, apoiados por outros, rompeu a dicotomia entre religião e 

tecnologia, levando a razão a ser iluminada pelos princípios da religião e tudo isso 

podendo ser vivido no espaço do coração pela força da amorevolezza e não da 

instituição. 

Apresentamos como resultado desta pesquisa uma nova leitura de um 

período da história que se manifestou como tempo de perturbação, de revolução, 

mas que trouxe a oportunidade de vislumbrar as origens da sociedade em que 

estamos imersos hoje.  Pode-se dizer que essa revolução se inseriu no processo 

evolutivo do pensamento humano, e no desenvolvimento da pessoa humana em 

suas etapas formativas. Dom Bosco, um líder religioso que assumiu a missão de 

educador com um coração de capacidade intuitiva, contribuindo para a humanidade 

seguir adiante sem ter de fazer a religião e a razão viverem distantes.   

Com seu movimento e suas propostas, ao lado de outros líderes religiosos 

do seu tempo, permitiu à Igreja alcançar a nova realidade social no magistério do 

Papa Leão XIII e apresentar uma encíclica de cunho social, a Rerum Novarum que 
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serviria para contribuir com princípios iluminadores que se tornariam referência para 

o desenvolvimento de teorias que chegassem a visualizar um capitalismo 

humanizado.   

Dom Bosco foi amante do progresso, preservou a liberdade, não se 

promoveu em benefício próprio, mas desenvolveu a dimensão protagonista nos 

jovens, em que o princípio da liberdade de ação é o primeiro passo para gerar uma 

sociedade em que todos tenham a mesma dignidade de cidadão.  Foi um sonhador 

e fez muito mais no seu tempo - percebeu que a dura realidade do momento não 

tirava de nosso ser o desejo de continuar sonhando e indo atrás dos sonhos. Dom 

Bosco concebia o ser humano muito próximo daqueles que produziram teorias 

educacionais, como Rousseau e outros; ou seja, sempre acreditou que o ser 

humano fosse bom e, por mais que houvesse nele alguma marca negativa, é preciso 

sempre resgatar sua bondade original, agindo sempre com bondade e mansidão. 

Assim podemos sinalizar que a herança cultural e religiosa que nos deixou Dom 

Bosco servirá para dar continuidade de respostas aos novos contextos em que, de 

maneiras diferentes, ainda hoje avistamos em cenários de desequilíbrio social; suas 

principais vítimas são as crianças e os jovens, no campo do terrorismo, no tráfico de 

drogas e de pessoas humanas e da exploração do trabalho infantil.   

Terminamos aqui a aventura que fizemos ao lado de um líder religioso que 

teve, desde sua infância, uma mãe que o amou e nele acreditou. Os truques dos 

saltimbancos e charlatões que ele aperfeiçoou. Os artesãos vários ofícios a ele 

ensinaram, os pedagogos os seus caminhos orientaram. Um papa que seu projeto 

apoiou, um bispo que nele confiou. Um rei que, com seu oratório, simpatizou, um 

prefeito que, com seu jeito de organizar os jovens, não concordou. O Primeiro 

Ministro que sua autoridade religiosa respeitou. Os patrões das construções e os 

chefes de fábricas que com ele contratos de trabalho firmaram. Os donos de 

pequenas glebas de terra que a ele alugavam, e outros que de suas terras o 

expulsavam, as mulheres de visão que o apoiavam e outras que o caluniavam. Os 

espaços que se abriam e outros que fechavam. Os presos que o rejeitavam e outros 

que nele confiavam; os jovens que fugiam e outros que ficavam. As oficinas que 

produziam e as que ensinavam, as teorias que aprendiam e outras que inovavam, os 

projetos que surgiam com os sonhos que sonhavam. 

Em todo seu processo de inter-relação, poucos títulos ele recebeu a não ser 

“Dom”, mas suas referências e sua competência fizeram dos jovens que passaram 
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por ele cidadãos protagonistas de uma nova sociedade. Dom Bosco foi um líder 

religioso, um cidadão consciente de seu compromisso numa sociedade em 

transformação e, acima de tudo, um educador-sonhador-inovador que soube integrar 

a razão com a religião, temperando tudo com uma pitada de amorevolezza, um amor 

que educa. Eis aqui o legado deixado por ele e por todos e todas que se envolveram 

com ele e com seu sonho. 

Formar o novo cidadão com seus direitos e deveres será sempre o desafio 

para todos aqueles que se aventuram no campo da educação. Lugar sagrado onde 

se manifesta a liberdade de expressão, onde se constrói a democracia e se faz a 

verdadeira revolução, onde se assimilam os valores que brotam da razão e da 

religião, onde se vive o amor construído a partir do coração e não da imposição, 

onde se respeita o caminho da gestação. Essa é a nova civilização, esse é o sonho 

de todo cidadão, essa é a estrada de uma constante inovação. Oxalá um dia a 

humanidade alcance este ideal sem passar por guerras e destruições, sem ter de 

viver o terrorismo para se fazer uma nação. Oxalá, o espírito inovador continue a 

sopra, e outros líderes possam com ele se encontrar e as crianças nesse mundo 

encontrem livremente espaço para brincar e a juventude iluminada nunca deixe de 

sonhar.  

Hoje, após os duzentos anos do nascimento de João Bosco, o seu projeto se 

fortaleceu e alcançou todos os níveis educacionais, desde a educação infantil à 

universidade. Mas tudo começou naquelas humildes oficinas, em Valdocco, que será 

para sempre o lugar da concretização de um sonho conduzido por um movimento de 

cunho religioso educativo, que alcançou a classe social mais fragilizada da 

sociedade, a juventude. E que continuará alcançando se todos os seguidores de 

Dom Bosco nos mantivermos abertos a esse espírito inovador. 

Com isso a tese deixa em aberto a possibilidade para novos estudos, entre 

outros, um aprofundamento de como, nos dias atuais, a metodologia do sistema 

preventivo de Dom Bosco vem sendo aplicada visando à necessidade de preparar 

os jovens não mais para trabalhar em oficinas, mas em grandes indústrias. E 

também analisar se hoje, na era da tecnologia, das novas invenções, dos sistemas 

informatizados com tantas redes e complexidades, a proposta salesiana encontra 

espaços de ações alicerçadas na origem do agir de seu fundador. Tendo 

dificuldades em atualizar os modelos de cursos oferecidos nas oficinas das obras 

sociais, onde esbarram: no carisma, ou na dificuldade econômica. 
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 Deixamos assim, caminho aberto para novos pesquisadores, que desejam 

contribuir com o seu conhecimento para apontar novas direções e campos de ação 

que possam estruturar e modernizar, sem fugir à essência, o projeto social, religioso 

e educativo desenvolvido por Dom Bosco. Oxalá, o seu espírito inovador continue a 

soprar, e outros líderes possam com ele se encontrar. E as crianças nesse mundo 

encontrem livremente espaço para brincar e a juventude iluminada nunca deixe de 

sonhar. 
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Carta de Dom Bosco ao Prefeito de Turim 
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Fonte: Bracco, 1989, p. 24. 
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Anexo 2 

Tradução da Carta 

 

Excelência.  

 

A parte que Vossa Excelência tem em tudo quanto diz respeito à ordem 

pública, civil e moral faz-me esperar que não lhe desagrade um relatório sobre o 

Catecismo, que visa ao bem da juventude e em cujo favor V. Ex.ª mesmo 

demonstrou mais de uma vez de que tomava partido. 

Este Catecismo começou há três anos na Igreja de São Francisco de Assis e, 

tendo o Senhor abençoado o trabalho, os jovens vieram até o número que o lugar foi 

capaz de acolher. Quando, no ano de 1844, por motivo de emprego fui morar na Pia 

Obra do Refúgio, aqueles jovens continuaram a vir aqui para sua espiritual instrução. 

Naquele tempo, de acordo com o Sr. teólogo Borelli e o Padre Pacchiotti, 

apresentamos um memorial ao Senhor Arcebispo, que nos autorizou a transformar 

um dos nossos aposentos em Oratório, onde se dava a catequese, atendiam-se as 

confissões, celebrava-se a Santa Missa para os filhos que ali chegavam. 

Mas tendo aumentado seu número, e não cabendo mais ali, endereçamos 

uma súplica aos Ilustríssimos Senhores da Cidade para tal fim, responderam-nos, 

com a autorização de transferir o nosso Catecismo para a Igreja de São Martinho, 

junto dos Moinhos da Cidade. Lá, o afluxo os jovens foi grande e frequentemente 

ultrapassava os duzentos e cinquenta. 

Fomos advertidos pelos Senhores Síndicos da cidade que tínhamos de deixar 

aquela igreja e transferir-nos para outro lugar em janeiro seguinte, sem que nos 

apontassem o motivo. O embaraço para nós era grande, desagradava-nos 

abandonar a obra começada que parecia tão boa, só Sua Excelência, o Conde de 

Collegno, depois de ter falado com o senhor, encorajava-nos a prosseguir. 

Durante este inverno, fizemos a catequese, parte na nossa casa e parte em 

vários quartos alugados. Finalmente, na semana corrente, entramos em tratativas 

sobre um lugar com o Senhor Pinardi, com o qual foi estabelecida a soma de 

duzentos e oitenta francos por uma sala grande que pode servir de Oratório, e mais 

outros dois aposentos ligados a ele. Esse lugar nos parece conveniente, quer 

porque se encontra muito perto do Refúgio, quer também por ser um lugar bem 
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distante de qualquer Igreja e junto a várias casas; falta somente que o senhor nos 

manifeste se está de acordo com o que diz respeito à sociedade civil e externa. 

O escopo desse Catecismo é o de recolher, nos dias festivos, aqueles jovens 

que, abandonados a si mesmos, não vão a Igreja alguma para a instrução, o que se 

faz com bons modos, com palavras, promessas, presentes e coisas semelhantes. O 

ensino se reduz precisamente a isto: 1.o Amor ao trabalho – 2.o Frequência aos 

Santos Sacramentos – 3.o Respeito a qualquer autoridade – 4.o Fuga dos maus 

companheiros. 

Esses princípios que nós nos esforçamos para levar habilmente ao coração 

dos jovens têm efeitos maravilhosos. No espaço de três anos, mais de vinte 

abraçaram o estado religioso, seis estudam Latim para seguir carreira eclesiástica e 

muitos outros, levados por bons sentimentos, frequentam as respectivas paróquias. 

O que é muito considerável, dada a qualidade dos jovens, os quais comumente 

estão entre os 10 e os 16 anos, sem princípios de religião e de boa educação, a 

maior parte presa por vícios e próximos a darem motivo a queixas públicas ou a 

serem colocados nos lugares de punição. 

O senhor tem um coração bom e amante de tudo o que redunda em bem 

público, civil e moral, pelo que lhe pedimos proteger essas nossas fadigas, as quais, 

como bem vê, não tendem a qualquer espécie de lucro, mas só a ganhar almas para 

nosso Senhor. 

As despesas que temos para fornecer tudo o quanto necessário para esse 

lugar são muitas: contamos, já, com o supracitado Conde Collengo que se oferece 

como nosso benfeitor, o qual nos aconselhou que falássemos disso com Vossa 

Excelência, com quem ele falaria depois com mais detalhes. Se, por acaso, o senhor 

quiser falar comigo e com meus colegas, estaremos prontos a qualquer sinal seu, e 

será nosso ansioso desejo. 

Agora, pois, peço-lhe que veja com bondade a liberdade que tomei. Desejo-

lhe todo bem da parte de Nosso Senhor e creio ser a maior honra poder escrever-lhe 

com a mais perfeita estima e com o mais profundo respeito. 

 

Com estima e consideração, sacerdote João Bosco, diretor espiritual do Refúgio. 

(Trad. Ferreira, 2008, p. 36-38). 
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Anexo 3 

Contrato de trabalho intermediado por Dom Bosco 
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Anexo 4 

Tradução do contrato de trabalho91 

 

Acordo entre o Sr. Giuseppe Bertolino, Mestre Marceneiro, morador em 

Turim, e o jovem Giuseppe Odasso, natural de Mondovì, com a mediação do Rev.do 

Sacerdote João Bosco. Pela presente escritura em original duplo, para poder 

insinuar-se mediante o pedido de uma das duas partes, lavrada na Casa do 

Oratório, sito em Turim sob o título de S. Francisco de Sales, fica estabelecido 

quanto segue:  

1. O Senhor Bertolino Giuseppe, Mestre Marceneiro, exercendo a profissão 

em Turim, recebe, na qualidade de aprendiz na arte de marcenaria, o jovem 

Giuseppe Odasso, natural de Mondovì, filho de Vincenzo natural de Garessio e 

domiciliado nesta capital, obrigando-se: a ensinar a citada profissão por dois anos,  

que declaram começar no primeiro dia de janeiro do ano corrente e terminar no final 

de mil oitocentos e cinquenta e três; a dar ao jovem,  durante o decorrer da sua 

aprendizagem,  as necessárias instruções e as melhores regras para bem prender e 

exercer a arte mencionada de marcenaria; a lhe dar, em relação ao seu 

comportamento moral e civil, aqueles oportunos e salutares avisos que um pai daria 

a seu filho; a corrigi-lo amavelmente em caso de algum desvio, mas sempre com 

simples palavras e nunca com alguma ação de mau trato; a ocupá-lo sempre com 

trabalhos próprios da sua arte e proporcionais à sua idade,  capacidade e forças 

físicas excluindo-se  qualquer outro trabalho estranho à sua profissão.  

2. O Mestre Bertolino declara e obriga-se formalmente a deixar livres todos os 

dias santos do ano para que o aprendiz possa participar das sagradas funções, da 

Catequese, e de qualquer outro dever que tem como aluno do Oratório mencionado. 

No caso em que o aprendiz, por problemas de saúde ou outro legítimo impedimento, 

faltar ao trabalho por um espaço superior a quinze dias, o Mestre tem direito a uma 

compensação que lhe será dada pelo aprendiz ao terminar o tempo da sua 

aprendizagem, com dias de trabalho iguais em número aos da sua ausência. 

3. O Mestre obriga-se a pagar semanalmente ao aprendiz o salário acordado: 

trinta cêntimos por dia nos primeiros seis meses e quarenta cêntimos no segundo 

semestre deste ano de1852; do princípio ao fim do ano seguinte, 1853, pagar-lhe-á 
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sessenta cêntimos por dia. Obriga-se ainda a anotar, em folha própria ao fim de 

cada mês, o tipo de comportamento do jovem aprendiz.  

4. O jovem Odasso promete e obriga-se a prestar o seu serviço durante todo 

o tempo de aprendizagem ao mencionado Mestre Marceneiro com prontidão, 

assiduidade, atenção e obediência a ele, comportando-se para com ele como requer 

o dever de bom aprendiz; e por cautela e garantia de tal obrigação, fica fiador o 

aceitador e pai aqui presente, Vincenzo Odasso. O fiador obriga-se a pagar ao 

Mestre qualquer prejuízo que por causa do aprendiz venha a sofrer, no caso que 

este fosse realmente culpado por teimosia ou maldade e não por algum estrago 

devido a acidente ou falta de prática na arte.  

5. Acontecendo o caso em que o aprendiz, devido a alguma falta grave, 

estivesse para ser expulso do Oratório de que presentemente é aluno, cessando o 

seu relacionamento com o Diretor do Oratório, cessará igualmente toda a influência 

e relação entre o Senhor diretor e o Mestre Marceneiro. Contudo, se a falta se 

relacionasse unicamente com o Oratório e não atingisse o Mestre em questão, 

permaneceria duradouro e obrigatório o presente acordo até ao término dos dois 

anos relativamente a qualquer outra condição concernente ao Mestre, ao aprendiz e 

ao fiador.  

6. O Senhor Diretor do Oratório supracitado promete prestar a sua assistência 

para a boa conduta do aprendiz enquanto continuar no Oratório e acolherá sempre 

com interesse qualquer queixa que o Senhor Mestre precisasse fazer a respeito do 

comportamento do jovem.  

7. Tudo isso prometem os contraentes, cada um segundo a parte que lhe diz 

respeito, de atender e observar exatamente, sob pena de indenização dos prejuízos. 

E é em fé que todos assinam o presente acordo.  

Turim, Casa do Oratório de S. Francisco de Sales, no dia 8 de fevereiro de 

1852. 

Giuseppe Bertolino Odasso 

Giuseppe Odasso Vincenzo  

Sac. Giovanni Bosco 

 

 


