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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar os conceitos de educação e escola contidos 
na obra publicada no ano de 1984 Linhas Fundamentais de uma Pedagogia 
Moderna para o educador católico, Padre José Kentenich (1885-1968), sua proposta 
pedagógica se encontra presente em Londrina através Colégio Mãe de Deus. 
Obtivemos as respostas mediante ao referencial bibliografico e conversas informais 
com seguidores do movimento de Schoenstatt no qual foi dado a conhecer sobre o 
assunto e poder concluir a pesquisa. As respostas encontradas mostram uma 
proposta de ensino religioso, voltado para a educação católica, implicando conceitos 
de valores morais; encontramos uma proposta voltada para o educador católico na 
qual esta inserida a concepção de escola, educação, pedagogia, homem e tempo, 
todas regidas por aspectos espirituais e sobrenaturais. A obra retrata criticas ao 
modo como a sociedade se comportava no século XX, na Alemanha, sob o regime 
nazista e apresenta o ideal que o Padre Kentenich espera obter. Como 
embasamento teorico remetemos ao escritos referentes a História da Educação e 
autores sobre o movimento de Schoenstatt. O intuito é expor as caracteristicas da 
Pedagogia adotada no Colégio Mãe de Deus, com os elementos destacados acima, 
com o foco na educação. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: História da Educação; Educação Católica; Proposta Pedagogica;  
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1.  INTRODUÇÃO     

 

No trajeto de elaboração do pré projeto de TCC uma determinada 

pergunta me angustiava: O que quero pesquisar? Qual minha pergunta problema? 

Posso assegurar que durou muito mais tempo que o esperado para definir a 

pesquisa, pois tenho uma historia pra contar. 

Não sabia a pergunta, mas sabia que queria algo diferente e 

relacionado à música, começou a busca pelo  problema e realmente encontrei um 

problema, a falta de materiais que pudesse relacionar Villas-Lobos com a educação, 

apesar das dificuldades eu e minha orientadora seguimos adiante com a busca por 

materiais porem não obtivemos sucesso e achamos melhor procurar outra tematica.  

Assim foi feito, novamente aquela pergunta me angustiava, e agora 

estaca zero novamente. Muitas foram as conversas com minhas colegas de TCC, 

Grasi e Érika, e minha orientadora, elas estavam com projetos relacionados à 

historia das instituições de ensino de Londrina e surgiram muitas hipoteses sobre o 

mesmo assunto, porem não era isso que me agradava.  

Em um determinado momento deste percurso, me animei e cheguei 

na minha orientadora feliz por que tinha encontrado um problema e quando contei 

que me interessaria em saber sobre a Pedagogia de Cristo, logo me veio um balde 

de água de fria, pois o tema era complexo e com o recurso da Bíblia, ou seja, pouco 

tempo para se trabalhar.  

Quando achei que havia encontrado, logo vi que meu tema estava 

na verdade era perdido, porém agora já não começava da estaca zero e sim da 

primeira, pois meu interesse agora estava voltado para o ensino religioso. 

 Vários autores me incentivaram a permanecer neste recorte, como 

por exemplo Eby, Luzuriaga e Larroyo seus manuais de historia da educação 

apresentavam referencias ao ensino religioso. Atraves destes aprendi sobre o ensino 

religoso, seus objetivos, a questão da moral cristã que permeia os curriculos 

escolares, porem há uma citação de Larroyo (1970, p. 254) que gostaria de destacar 

dentre muitas sendo esta uma indicação no caminho a percorrer no tocante religião 

que influenciou no foco deste seguimento: “Jesus possui todas as qualidades do 

educador consumando. Os recursos pedagógicos que emprega conduzem o 

educando com grata e profunda alegria à verdade essencial que Ele se propõe a 

ensinar.”  
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Por esse caminho da religiosidade que parti para uma “talvez” 

problemática, que seria conhecer as escolas confessionais da cidade de Londrina e 

o que era oferecido como objetivo e proposta educacional, mas também chegamos a 

conclusão de que seria muito extenso e talvez não houvesse tempo suficiente, ou 

seja, mais uma vez estava a procura daquela pergunta que agora virara um 

problema, devido ao tempo.  

Então decidi focar em apenas uma instituição de ensino religioso, 

optei por conhecer melhor o Colégio Mãe de Deus e com as seguinte perguntas 

problemas: qual o trajeto do Colégio? Qual sua proposta educacional? Conceito de 

homem, educação e escola?  

Por esse modo começa, então, o interesse; porém, essas perguntas 

alguém já havia feito, problematizado e respondido, esse alguém é a Irmã Dionéia 

Lawand que hoje é a diretora do Colégio Mãe de Deus em Londrina, este foi o foco 

de sua dissertação de Mestrado em Educação.  

Fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, feliz porque teria já material 

para me apoiar e triste porque estes tambem eram meus anseios, mas como para 

mim é novidade estudar sobre o Colégio Mãe de Deus, comecei a ler a dissertação 

da Irmã Dionéia que apresentava toda a trajetoria do Colegio, da vinda das Irmãs a 

Londrina, e também da pedagogia das cinco estrelas condutoras, criadas pelo Pai 

Fundador, com o objetivo de formar homens livres, termos que caracterizam o 

Colegio Mãe de Deus com uma pedagogia própria, ou seja, a pedagogia de 

Schoenstatt.1  

Foi esta uma das citações que me instigou a conhecer mais sobre o 

Colégio: 

Este Sistema de Educação integra organicamente os principios, 
objetivos e processos vitais da educação por meio da pedagogia do 
Ideal, da confiança, do movimento ou das correntes de vida, da 
vinculação e da aliança, denominadas cinco estrelas condutoras. 
(LAWAND, 2002, p. 54) 

A partir destas leituras cheguei a várias perguntas que envolviam a 

Pedagogia de Schoenstatt, tais como: quem é o Pai Fundador da Congregação? 

Como construiu sua proposta pedagógica? O que são as cinco estrelas condutoras? 

                                                 
1 Schoenstatt significa “Lugar Belo” criado no ano de 1914 como uma casa de educação com caráter religioso 
cujo ensino era conduzido por profissionais católicos. A Casa do Movimento, Colégio Mãe de Deus e 
Schoenstatt compõe o mesmo espaço, ambos nasceram juntos e são tratados com unidade. 
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Muitos foram os caminhos até chegar as respostas, muitas visitas ao 

Colégio Mãe de Deus e na Casa do Movimento de Schoenstatt em Londrina, locais 

no qual possibilitou o acesso a diferentes referências que discorrem sobre o padre, 

nas estantes era visivel as obras cujo se tratam da pedagogia de Kentenich, porém a 

que de fato abordava a educação como tematica, são poucas, mas na Casa do 

Moviemento encontrei a obra que abordava o Padre e a Educação, então se deu a 

pesquisa com base na análise primária do Padre Kentenich “Linhas Fundamentais 

de uma Pedagogia Moderna para o educador Católico”.  

A leitura da obra literaria permite, entender que o Movimento de 

Schoenstatt foi criado em 1914, porem se fortificou no período 1935 a 1965 quando 

esteve sob inspeção e observação da Igreja, com as Visitações Apostólicas até o ato 

de reconhecimento e aprovação de Roma. 

A partir daí se configurou o problema de pesquisa, este livro foi 

tomado como fonte para compreensaão da proposta educacional de Schoenstatt, 

objeto de análise no terceiro capitulo em que identificamos os conceitos de 

pedagogia e de educação que se tornaram o objetivo desta pesquisa como 

conclusão de curso. 

Para contextualizar a obra estudada foi preciso conhecer sobre a 

vida do Padre José Kentenich, conhecido por seus seguidores como Pai Fundador 

da Obra. Quem foi ele? Qual a origem do seu trabalho e da sua proposta? 

Uma informação era certa, o objetivo proposto para sua proposta 

pedagógica era formar o homem novo, para a nova comunidade, e assim inicia-se a 

pesquisa para se obter a resposta da pergunta finalmente encontrada: Qual 

concepção de educação e escola expressas na obra “Linhas Fundamentais de uma 

Pedagogia Moderna para o Educador Católico”?  

A pesquisa se dará através de análise bibliográfica sobre o tema, 

interpretando e descrevendo os resultados, definindo as possibilidades entre o 

passado e o presente, por meio de referências que envolvem temas como educação 

religiosa, história geral da educação e autores específicos que contribuem para a 

expansão do conhecimento da Obra de Schoenstatt. 

Foram feitos alguns esquemas com o objetivo de facilitar a 

compreensão do conteúdo apresentado, conforme julguei o meu entender. Com isso 

procurei um caminho que passou, inicialmente, pela historia da educação no século 

XX, juntamente com a história do Padre José Kentenich, este foi o cenário em que 
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busquei caracterizar os fundamentos da proposta pedagógica para, finalmente, 

chegar à leitura e análise da obra primária de Padre José Kentenich com a temática 

“Linhas Fundamentais de uma Pedagogia Moderna para o Educador Católico”, foco 

da pesquisa.  

Para auxiliar na compreensão da obra primária recorremos a outros 

autores que trazem reflexões aprofundadas sobre os ensinamentos de Kentenich 

como Pe. Hernán Alessandri Morandé pertencente ao Instituto Secular Padres de 

Schoenstatt cuja formação se deu na escola do Pe. José Kentenich; outro autor 

auxiliar foi Engelbert Monnerjahn que traz sua biografia de vida e toda sua trajetória 

enquanto fundador de Schoenstatt. 

Com isso dividimos a pesquisa em dois capítulos, subdividindo em 

temáticas para melhor compreensão do texto composto e o encerramento do 

trabalho com a conclusão resolvendo a problemática inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa leitura a todos! 
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2. O CONTEXTO DO SURGIMENTO DO MOVIMENTO 

 

A educação por meio da religião cristã é uma herança dos nossos 

antepassados no mundo ocidental, desde os tempos de Jesus Cristo. É explicito que 

a educação existe com uma finalidade, nunca ela se dará e se constituirá do vazio, 

do nada, mas sim através de fundamentos socialmente construídos, cujos ideais são 

elaborados no decorrer da história, relacionando com a atualidade.  

Ora, esses ideais não aparecem espontaneamente na vida dos 
povos; são produtos de um desenvolvimento histórico, no qual 
inúmeros fatores intervieram. Em sua origem, os ideais foram criados 
por personalidades eminentes, em que produziram uma reviravolta 
característica na vida de seu povo e até na humanidade, como BUDA 
ou CONFÚCIO, MOISES ou CRISTO, PLATÃO ou SANTO 
AGOSTINHO, ROUSSEAU ou MARX. (LUZURIAGA, 1979, p. 104)  
 

Estes ideais educacionais são representados por personalidades 

cuja vivência e conceitos de vida, educação, sociedade, enfim, de mundo são 

produtos historicamente construídos com caráter de formação humana, designando 

a aspiração de promoção da moral, cativando o desenvolvimento da personalidade, 

solidariedade e autodeterminação. No caso de sociedades ocidentais tais ideais são 

marcados pelos conceitos da moral cristã valorizando a caridade, respeito, 

cavalheirismo, autocontrole e cortesia. 

Larroyo (1974, p. 251) afirma “o Cristianismo é a religião fundada por 

Jesus de Nazaré, por Cristo, isto é, o ungido. [...] recebe herança religiosa dos 

judeus. [...] de que no Cristianismo os fins religiosos ocupem o lugar preeminente na 

vida e na educação”. Destarte a igreja se responsabiliza pelo crescimento da 

educação por meio da religião, seguindo o exemplo de Jesus, fundador dos 

princípios eternos de condutas humanas como a fraternidade, igualdade social, 

dignidade, respeito e democracia, sendo todos filhos do mesmo Pai e por Ele todos 

são amados. 

Nesse sentido, Padre Kentenich segue a figura de Jesus Cristo, 

como mestre e educador, dedicando sua vida a serviço da família e da comunidade. 

Kentenich inaugura a pedagogia de Schoenstatt preocupando-se com a formação 

pessoal, social e educacional dos alunos, cujo foco está na formação dos 

professores, que recebem a missão de curas da alma.  

Para compreender o contexto da proposta analisada fez-se 
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necessária uma incursão na história da educação no século XX, no mundo ocidental 

e em especial na Alemanha.  

Por que na Alemanha? Por ser o país em que se iniciou o 

movimento de Schoenstatt e das Irmãs de Maria, movimentos que tornam-se 

veiculos de propagação da escola e educação implantados por Padre Kentencih. 

Porém antes de prosseguir é importante esclarecer que o movimento 

de Schoenstatt surge como um movimento religioso e educacional, ou seja, ambos 

nasceram juntos e são tratados a todo momento com unidade, juntos nas duas 

frentes: educacional e religiosa. 

Estudar o contexto educacional da Alemanha foi de importância pôr 

se tratar de um período histórico marcado pelo nazismo, no qual a Alemanha ficou 

sob o domínio do partido nacional-socialista, exigindo obediência de todos os 

cidadãos alemães e todas as instituições. 

Sem esse mapa não teria sentido ler a obra de Pe. Kentenich e sua 

proposta educacional para a sociedade oprimida, portanto os dados históricos são 

essenciais para a compreensão. 

 

 2.1 O SURGIMENTO DA PEDAGOGIA DE PADRE KENTENICH NO SÉCULO XX 

 
 

O objetivo do Padre Kentenich pode ser, inicialmente, em querer 

transformar o ser humano, com o lema “homem novo em uma comunidade nova”. 

Esta proposta está presente no movimento denominado Schoenstatt até os dias 

atuais, expresso por meio da devoção mariana e de instituições de ensino, no caso 

de Londrina, o Colégio Mãe de Deus, estas duas linhas de ação indicam a procura 

da educação como forma de solucionar os problemas que a sociedade vinha 

apresentando, resultando em um sistema de ensino próprio. 

A compreensão da proposta de Kentenich exige situar o contexto do 

seu surgimento; em termos temporais, o século XX, em termos espaciais a 

Alemanha e a organização educacional e escolar no período de surgimento da 

proposta, inicio do século XX. Compreender a Alemanha no período imediatamente 

anterior à implantação do nazismo permite aproximar Padre Kentenich do seu 

contexto, possibilitando compreender os aspectos relevantes de sua vida e seus 
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desafios como fundador de uma Obra, assim como seu envolvimento com a 

educação, direcionando-nos para o objetivo do trabalho.    

As propostas educacionais iniciadas no século XIX e efetivadas  no 

século XX se pautam pela luta pela democratização do ensino, transformando o 

ambiente escolar em público, universal, gratuito e obrigatório para todos os 

cidadãos; os primeiros países a desenvolverem este sistema foram Alemanha, 

França e Inglaterra, cujo objetivo conforme Larroyo (1974, p. 846) era “a formação 

do homem completo, até o máximo de suas possibilidades, independente de sua 

posição econômica e social. Seu caráter é fundamentalmente humanizador”.  

Na Alemanha não era diferente, em 1918 com a República 

Provisória Alemã há avanço significativo da educação através da escola unificada, 

pensando-se já na continuidade do ensino, ou seja, na educaçao futura, no ensino 

superior, como nos traz Luzuriaga (1979, p. 211), citando o artigo 146 da 

Constituição da Republica de Weimar, de 1919: “a instrução publica constituir-se-á 

organicamente. O ensino médio e superior assentarão numa escola básica comum. 

[...] cumpre ter em conta a multiplicidade de profissões da vida”. 

As principais alterações desencadeadas no campo educacional para 

se obter a reforma no ensino, alem de tornar o Estado o responsavel pela educação, 

ao articular os diferentes níveis de ensino entre si e com as diferentes possibilidades 

de atuação profissional, podem ser caracterizadas como busca para garantir a 

democracia, a gratuidade. Quanto ao processo de laicização, o Estado alemão 

propôs a liberação do ensino tutelado pela Igreja, mas fez um acordo no qual os 

princípios confessionais seriam mantidos, mas não obrigatórios: 

No terreno do ensino religioso chegou-se a acordo, em virtude do 
qual se conservava o caráter confessional das escolas, mas eram 
professores e alunos dispensados da obrigação de dá-lo ou recebê-
lo, e se introduzia a escola extra confessional e interconfessional. 
(LUZURIAGA, 1979, p. 212) 
 

Depois de se alcançar a reforma educacional e ser um dos países 

pioneiros em aplicá-la no Estado, cabe perguntar: Será que durou muito tempo? 

Será que agradou a todos os cidadãos alemães?    

A literatura de Luzuriaga (1979) consultada informa que esta reforma 

foi contraposta quando, em 1933, Adolf Hitler inaugura a ditadura nazista com a 

posse do poder governamental; Hitler estipula novo foco para a educação a ser 
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ensinada em casa, nas escolas e na sociedade alemã em função do poder 

partidário, tendo o olhar voltado, naquele momento, para a formação de soldados 

obedientes aos seus superiores; foi um tempo de autoritarismo ditatorial, obrigando 

todos a aderirem aos pensamentos políticos, como sintetiza Luzuriaga ao apresentar 

em sete pontos os objetivos nazistas:  

1º) Formação do homem como soldado-politico [...] 2º) Criação de 
uma consciência racial-nacional como entidade suprema, 3º) 
desenvolvimento da disciplina e da obediência cega as autoridades 
políticas, 4º) Cultivo [...] do corpo por [...]exercício militar, 5º) 
Subordinação da educação intelectual à política, não se admitia a 
existência de uma ciência independente, 6º) Supressão a liberdade e 
iniciativa individual na educação da vontade, 7º) Subordinação da 
educação religiosa à política nacional-socialista. (LUZURIAGA, 1979, 
p. 212).  

 
Para que os objetivos se concretizassem, definiu-se como espaço 

rápido e eficaz a escola; mas não satisfeitos com o andamento do processo, foi 

criada uma outra frente de atuação. Tal movimento, conhecido como “Juventude 

Hitlerista”, como informa Luzuriaga (1979 p. 213), tinha por objetivo inculcar esta 

ideologia nos jovens, mais rapidamente que a escola. Assim alcançaria rapidamente 

seu objetivo de formar líderes políticos para uma política ascética.  

Larroyo (1974, p. 851), assim se expressa sobre a educaçao nazista, 

“o processo de nazificação educativa, disse Korsen, começava antes do nascimento, 

com a licença matrimonial para a pureza racial” dos pais. Tendo assim, o controle 

sobre toda a população alemã, sendo que para o ensino feminino bastava a vocação 

natural de ser mãe de soldado e a economia doméstica. 

Como podemos perceber, Hitler, ao definir que a educação religiosa 

deveria se subordinar à política nacional-socialista, colocou abaixo a reforma 

pedagógica em curso, estabelecida em acordo com a Igreja Católica. Ao colocar a 

Igreja na condição de acatar as decisões da política nacional-socialista, têm inicio os 

ataques e a exclusão de qualquer projeto educacional diferente da proposta oficial e 

é em contraproposta que Pe. Kentenich entra na luta contra o regime nazista, como 

vemos em uma obra datada, provavelmente, da década de 1970, de Monnerjahn e 

republicada em 2004. 
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Kentenich estava sozinho em suas lutas? Como ele se apresentou 

como ‘contraproposta’ frente ao um regime autoritário, nacional e socialista? Quais 

foram as estratégias utilizadas como linha inicial de ‘combate’? 

Em Monnerjahn (2004) encontramos que suas lutas ideológicas, de 

Padre Kentenich, colocam-no em lado oposto ao socialismo apresentado na 

Alemanha, situando como uma reação à proposta educacional vivenciada no país, 

utilizando de estratégias para combater o nazismo, estando ciente de que estas 

deveriam estar bem estruturadas para se obter eficácia, 

O Pe. Kentenich conduziu a batalha contra o nazismo numa dupla 
frente: pela estruturação e formação das comunidades e também por 
iniciativas apostólicas na Igreja, nas diversas dioceses da Alemanha 
para, desse modo, despertar, imunizar e mobilizar o povo católico da 
maneira como lhe era possível. (MONNERJAHN, 2004, p. 127) 

 
Por meio da realização de congressos para sacerdotes das 

primeiras comunidades, começou a propagar seus pensamentos como linhas de 

combate; em 1933, ano em que Hitler estava no poder, apresentou a Pedagogia 

Mariana do Matrimônio cuja finalidade era fortalecer as famílias cristãs na fé, 

defendendo que as famílias e os matrimônios não deveriam ser desfeitos ou 

sujeitados ao regime autoritário.  

A Educação Mariana, outra proposta lançada, consistia em levar a 

figura de Maria, Nossa Senhora, como modelo de pessoa, educadora e formadora, a 

campo, criando uma devoção acentuada por aquela que venceu a perseguição e 

trouxe a Luz ao mundo. Os ataques à Igreja e a situação de ameaça que o nazismo 

impusera sobre todos, oportunizou estas ações de Kentenich, expressas pelas 

idéias de “deseuropeização”, “desmaterialização”, “despolitização” e 

“desterritorialização”, segundo Monnerjahn (2004, p. 132).  

Os congressos religiosos eram realizados como meio de formação e 

especialização para se atuar na pedagogia de Schoenstatt, constiuindo-se em local 

propicio para se esclarecer as dúvidas, debater conflitos, trazer novas 

considerações, relatar sobre os acontecimentos da época, ou seja, os congressos 

têm característica formadora, ou seja, espaço de propagação da sua proposta.  

Tais congressos, realizados pelo Pe. Kentenich desenvolviam nos 

ouvintes motivações e expectativas por mudanças, que resultaram na difusão destas 

idéias para outras cidades e países. A maior parte dos ouvintes era seminaristas e 
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sacerdotes responsáveis pela propagação das linhas de defesa nas comunidades 

paroquiais. Essa movimentação foi registrada em um relatório de atividades da 

Central da Obra de Schoenstatt ao Bispado de Treves, como especifica Monnerjahn 

(2004, p. 133-134): 

[...] no decorrer de 1934, os sacerdotes haviam pregado 600 tríduos, 
300 dias de recolhimento, 60 semanas religiosas, assim como 40 
retiros e missões populares. Só o Pe. Kentenich, [...] pregou a [...] 
soma de 35 retiros e congressos para sacerdotes com 2334 
participantes. 

 
De acordo com Monnerjahn (2004, p. 134), “A intensidade e a 

extensão da atividade de Pe. Kentenich despertaram a atenção do serviço secreto 

do regime nazista, a Gestapo, sobre a sua pessoa e sua obra”; o motivo real pela 

intensificação das vistorias do governo deveu-se ao fato dos congressos serem 

percebidos como uma ameaça à política nazista, sendo como uma concorrência por 

uma nova Alemanha. 

 Em seus primeiros anos, Hitler comandava o país com mão-de-ferro 

e por segurança providenciou novos diretores para frente da Policia Alemã e da 

Policia Secreta do Estado (Gestapo), aumentando ainda mais a vistoria sobre a ação 

da Igreja, em especial ao Pe. Kentenich; conforme afirma Monnerjahn (2004, p. 151) 

“A opressão e a espionagem à Igreja foram intensificadas e o Pe. Kentenich e 

Schoenstatt não escaparam a esta perseguição”.  

A intervenção de Hitler e da Gestapo diante da ameaça 

representada pela Igreja ocorre alguns anos após o relatório enviado ao Bispado de 

Treves, citado acima; as investidas do governo para a tomada de poder e controle 

absoluto resultaram no fechamento de Igrejas que passaram a ser ocupadas pelo 

Estado: 

Em 1939 os palotinos foram obrigados a fechar o seminário de 
Schoenstatt e entrega-lo ao Estado, que aí instalou uma escola para 
a formação de professores nazistas. [...] a Gestapo, que era a 
primeira na luta contra a Igreja, não precisava mais de cautela como 
nos tempos de Paz. Assim, [...] deu-se a primeira prisão de um dos 
mais íntimos colaboradores de Pe. Kentenich (MONNERJAHN, 2004, 
p. 152). 

 
A Gestapo expulsava os sacerdotes e seminaristas dos seminários, 

religiosas dos conventos, submetendo-os a uma série de medidas que se 
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intensificaram no ano de 1941, com interrogatórios e depoimentos sobre o 

movimento de Schoenstatt que resultariam em prisões; em setembro do mesmo ano, 

Pe. Kentenich foi interrogado e mantido em uma prisão provisória, como um 

calabouço, na qual privavam o prisioneiro de água e alimentação; em outubro é 

transferido para uma prisão que se localizava em um antigo convento, sendo 

enviado para Coblença em 20 de janeiro de 1942, chegando ao campo de 

concentração de Dachau em 13 de março de 1942. Sobreviveu ao campo de 

concentração e em 1945, quando a guerra se aproxima do final, o Pe. Kentenich foi 

libertado da prisão. 

Vale ressaltar que enquanto Pe. Kentenich esteve preso, sua obra 

não parou, os que conseguiram passar despercebidos ao governo, cuidaram de 

continuar discretamente com as linhas propostas por Kentenich, ou seja, os 

sacerdotes e as Irmãs de Maria foram os mantedores desta obra neste período. O 

movimento de Schoenstatt manteve contato com Kentenich na prisão por cartas 

escritas com muita cautela, sempre enviando mensagens de modo a não serem 

descobertos e assim perder por completo o contato entre si. 

Ao sair da prisão Pe. Kentenich faz um novo diagnóstico da 

realidade, característica fundamental utilizada em sua pedagogia, a partir disso 

traçou um plano que estabelecia três metas que se resumem em unir sua obra, 

adaptá-la e expandi-la pelo mundo, o que exigiria muito esforço e paciência. A 

situação em que seu país estava não era a das melhores como apresenta o autor:  

[...] A situação do pós-guerra, com a Alemanha derrotada e votada à 
proscrição internacional, as cidades em ruínas, levas de refugiados 
da guerra, fome, ocupação estrangeira e divisão em quatro zonas de 
ocupação dificultaram bastante essa tarefa de restabelecer a ordem 
e a normalidade. (MONNERJAHN, 2004, p. 201)  

A ordem e a normalidade citadas acima precisavam ser 

restabelecidas não apenas na sociedade, mas também no movimento de 

Schoenstatt. Sua estadia no campo de concentração e a forte investida do nazismo 

sobre a Igreja fizeram com que o movimento se enfraquecesse; como primeira ação 

o fundador começou a realizar conferências com os sacerdotes e aliados à obra, ou 

seja, nas comunidades schoenstattianas, com o objetivo de “[...] renovar e 

aprofundar o contato mútuo e, ao mesmo tempo, formar na linha apostólica e 
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pedagógica para o novo ano na historia de Schoenstatt”. (MONNERJAHN, 2004, p. 

202).  

As conferências aconteciam sempre em Outubro, focalizando, cada 

uma delas, um tema especifico. Quando Kentenich estava preso, os encontros foram 

comandados por sacerdotes schoenstattianos; agora, como estava em liberdade ele 

mesmo os realizava, apresentando novas metas para alcançar o objetivo inicial 

“homem novo na comunidade nova”; segundo Monnerjahn (2004), as conferências 

tiveram bons resultados, vigorou novamente o movimento e o entusiasmo dos 

participantes, impulsionando-os a divulgarem e expandirem a outras localidades 

essa Obra.   

[...] Assim começaram a fazer-se planos para se reiniciarem os 
retiros fora da Alemanha. Com esse objetivo, no dia 11 de julho de 
1945, o Pe. Kentenich apresentou um pedido ao Governo Militar 
Francês (Schoenstatt estava na Zona de Ocupação Francesa) e ao 
Conselho de Administração de Coblença para a obtenção de um 
salvo-conduto para a Suíça. (MONNERJAHN, 2004, p. 205)  

 
Com a autorização para realizar as conferências em territórios 

internacionais, Padre Kentenich estabelece com a Suíça contatos para pregar em 

retiros e formações sobre a obra de Schoenstatt, e assim difundia-se o movimento. 

As muitas viagens levaram o fundador aos territórios da America do Sul, envolvendo 

o Brasil, Argentina, Uruguai e o Chile, após a África do Sul, mas também o levaram a 

Roma, para obter do Papa uma posição jurídica sobre as instituições 

schoenstattianas, obteve êxito uma vez que saira de Roma com a documentação, 

em especial em relação a oficialização das casas das Irmãs de Maria.  

[...] Depois que o Santo Ofício, instância da Igreja em matéria de fé, 
deu sua aprovação, a Congregação dos Religiosos, no dia 1º de 
fevereiro de 1948, concedeu com o “Nihil obstatt” a licença para a 
ereção canônica da comunidade das Irmãs de Maria, como instituto 
secular.      (MONNERJAHN, 2004, p. 217)  

Mas o que é as Irmãs de Maria? Qual seria sua relação com a Obra 

de Schoenstatt?  

De acordo com Lawand (2002, p. 21),  

A comunidade das Irmãs de Maria de Schoenstatt é um Instituto 
Secular, fundado por Kentenich, em 01 de outubro de 1926, em 
Schoenstatt_Vallendar no Reno/Alemanha. “Aspira ser, no meio do 
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mundo, uma comunidade laical de guias, formada no Espírito de 
Schoenstatt, a serviço da Igreja”.  

As Irmãs de Maria foram enviadas para a America do Sul em 1935, 

atendendo a um pedido por carta enviada do Brasil pelo Padre Erasmo Raabe que 

transmitia o recado do Bispo de Jacarezinho, cidade do norte pioneiro do estado do 

Paraná, Dom Fernando Taddei, oferecendo um campo de trabalho extenso para 

atuar na saúde e educação. Como nos mostra a Lawand em sua dissertação de 

mestrado, “Raabe [...] escreveu uma carta a Kentenich, solicitando que enviasse ao 

Brasil algumas Irmãs de Maria de Schoenstatt. (CRÔNICA..., 1935)”. (2002, p. 21) 

Nesta carta Raabe também explicita o porquê da solicitação das 

Irmãs ao Brasil juntamente com seu objetivo de estabelecer jardim de infância e 

ensino elementar, e sobre o vasto espaço na cidade de Londrina, 

 

Com relação ao trabalho em Londrina, ele propôs que seriam 
necessárias três ou quatro irmãs para a abertura de uma escola 
elementar cuja manutenção se faria com a mensalidade escolar que 
receberiam. [...] Raabe acreditava no grande futuro e possibilidade 
de desenvolvimento da cidade. (LAWAND, 2002, p. 22)  

 

Pe. Kentenich aceitou a proposta, pois tinha para si que aqui, em 

Londrina, seria um bom lugar para proteger-se e, ao mesmo tempo, dar continuidade 

à sua Obra. Como afirma Lawand (2002, p. 39), “[...] No Brasil as fronteiras estavam 

abertas, a reocupação das terras no norte do Paraná pareciam apropriadas para a 

preservação, divulgação e concretização dos ideais religiosos e educacionais de 

Kentenich”.  

No Brasil, além de Londrina, várias localidades receberam envio das 

Irmãs pioneiras. Em 1947, Kentenich pôde estabelecer vinculações mais efetivas 

fazendo sua primeira viagem ao Brasil para estruturar e orientar as irmãs como 

fizera na Alemanha com as comunidades Schoenstattianas; com o objetivo de unir e 

fazer a Obra crescer. Sua estadia no Brasil foi de seis meses, período em que a 

vinculação crescia em diferentes Estados como no Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro e Paraná. 

Chegando pela segunda vez à America do Sul, participou no dia 11 
de abril, da inauguração do Santuário da Mãe Três Vezes Admirável 
em Santa Maria. [...] Duas semanas após, no dia 25 de abril benzeu 
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a pedra fundamental de um Santuário em Londrina, PR. 
(MONNERJAHN, 2004, p. 211)   
 

Sua primeira visita ao Brasil, não durou muito tempo devido aos 

compromissos com outros países, mas em setembro de 1948 voltou ao Brasil e 

permaneu aqui o ano de 1949, tendo um tempo maior de estruturação da obra. 

Podemos então dizer que sua obra estava pronta, pois em 1948 

obteve autorização legal para as comunidades Irmãs de Maria, ou seja, a Igreja 

apoiava o movimento de Schoenstatt para a educação. 

Monnerjanh (2004) em sua obra relata que as críticas dos 

sacerdotes alemães que não apoiavam essa obra ganharam força quando o 

movimento foi reconhecido pela Igreja em Roma. As críticas eram referentes à 

pessoa de Kentenich e a sua obra, considerando a simplicidade estética do 

movimento, por se contentarem com escritos da prisão e também pela 

espiritualidade que compunha o movimento:  

[...] continuava a critica ao Pe. Kentenich e à sua fundação. 
Principalmente a publicação das orações compostas em Dachau, 
[...]tachados de “versos sem forma e sem gosto”, argumentando-se 
que um Movimento que se apresenta com uma forma estética tão 
pobre só poderia ser de qualidade inferior. [...] Alem disso, algumas 
proposições centrais das orações despertam violenta critica, 
principalmente todos os textos que se referem à unidade, querida por 
Deus, entre Jesus e Maria, ao papel de Maria na obra de redenção, e 
a Schoenstatt como obra de Deus e de sua missão na Igreja. 
(MONNERJAHN, 2004, p. 218) 

Tal pensamento expressa a crítica que envolve a pessoa humana de 

Kentenich com a divindade de Deus e Nossa Senhora, e ambos ligados à educação, 

chamado de “idéias especias”, como nos apresenta Monnerjahn (2004, p.140)  

1° A convicção da “vinculação local” de Nossa Senhora a 
Schoenstatt, isto é, a convicção de que Maria, de acordo com a 
expectativa do Documento de Fundação de 18 de outubro de 1914, 
escolheu o santuario como seu lugar de graças; 
2° A interpretação do ato de fundação de 18 de outubro de 1914 
como um contrato mutuo entre Nossa Senhora e a Familia de 
Schoenstatt, como uma aliança de amor, como mais tarde se 
expressou o Pe. Kentenich; 
3° As “contribuições ao Capital de Graças”; 
4° A fé na missão dada por Deus a Schoenstatt, como o Pe. 
Kentenich se expressa em resposta ao Mons. Wolker: “Missão 
sobrenatural de Schoenstatt para o nosso tempo” ou,  em outras 
palavras: Schoenstatt é “uma obra e um instrumento escolhido por 
Deus e pela Mãe de Deus”.  
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Essas idéias que utilizam-se das terminologias como “vinculação 

local”, “aliança de amor”, “capital de Graças” e “contrato com Nossa Senhora” são os 

principais motivos que fomentaram as críticas, resultando num debate entre 

Schoenstatt e a Igreja Católica dividido em três fases: “A primeira se estende de 

1935 a 1938. A segunda de 1948 a 1949. A terceira coincide com a Visitação 

Apostólica da Santa Sé e vai de 1950 a 1965”. (MONNERJAHN, 2004, p.141) 

Durante a primeira fase do debate, Kentenich se desdobra ao tentar 

validar perante o Vaticano a proposta de ter Maria como educadora, e a hipótese da 

aliança de amor com a mesma; na segunda fase, prossegue com a defesa sobre as 

“idéias especiais” na qual ele identificou que a teologia da Igreja Católica não estava 

pronta para sua proposta pedagogica que se pautava na teologia da aliança, 

estipulando para Schoenstatt, como tarefa urgente, capacitar o homem para uma 

vida de fé na Providência. A sequencia de tais defesas permitem compreender  que 

Kentenich entende a ação divina através das causas segundas (que serão 

apresentadas a seguir), negando uma teologia dialética, com um pensar que separa 

Deus e o mundo, por ele caracterizadas como: “pensar separatista, idealista e 

mecanicista”.(MONNERJAHN, 2004, p.149).  

Nesta fase só se pode compreender o Padre por meio das causas 

segundas, como afirma Monnerjahn (2004, p. 150):  

[...] a figura de Pe. Kentenich era estranha a esse modo de pensar, 
pois ele é uma pessoa que só pode ser compreendida em 
profundidade se entendermos que Deus dirige o mundo atraves das 
causas segundas, isto é, de instrumentos escolhidos por Deus. 
 

 As chamadas “idéias especias” e as críticas referentes a elas 

renderam o ínicio da aprovação da obra de Schoenstatt perante a Igreja Católica; 

para isso acontecer foi necessário colocar toda a obra sob observação, assim 

iniciam-se as Visitações da Igreja para Schoenstatt, por iniciativa do próprio 

Fundador.  

 Mediante as críticas especificadas acima, o fundador teve a 

iniciativa de solicitar uma Visita Episcopal dos padres alemães, para conhecer de 

perto Schoenstatt e ter acesso a toda obra. A Visitação ocorreu e durou em média 

dez dias, cuja avaliação apresentada pelo visitador, “foi tudo menos desfavorável” 

como aponta Monnerjahn (2004, p. 221) 
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O Visitador Episcopal apresentou um relatório para a Conferência 

dos Bispos Alemães e depois encaminhou ao Bispado de Treves dizendo que não 

encontrou problema na obra e havia compreendido o lado sobrenatural da obra de 

Schoenstatt, sendo-lhe favorável, porém no relato constavam algumas objeções 

resumidas em: “[...] o sistema e a praxe pedagógica da Família das Irmãs, assim 

como os cânticos e orações da Família de Schoenstatt, com sua terminologia 

própria, deveriam ser submetidas a um exame”. (MONNERJAHN, 2004, p. 222). 

O mesmo relatório, enviado ao Pe. Kentenich, convidava-o a tomar 

uma posição:  

Quando lhe chegou às mãos a carta do Bispo Treves com o Relatório 
do Visitador, decidiu atender o convite do Bispo para tomar uma 
posição. Quis que sua resposta desse início a um debate científico a 
respeito da problemática [...] Tratava-se da problemática sobre a 
mentalidade idealista e mecanicista.  (MONNERJAHN, 2004, p. 222) 

O Bispado de Treves aceitou então a recomendação de uma nova 

visitação, mas agora ela viria na condição de Visitação Apostólica, ou seja, um padre 

pertencente a Roma faria essa visita.  

No dia 18 de abril de 1950, num Memorial, o Visitador apresentou a 
Santa Sé seus receios e objeções em relação à Pedagogia de 
Kentenich. A este Memorial seguiu-se outro a 6 de novembro de 
1950, com um requerimento para que a Obra de Schoenstatt, em 
especial o Instituto das Irmãs de Maria, fosse submetido a uma 
Visitação Apostólica. (MONNERJAHN, 2004, p. 226) 

 
Em 1951 aconteceu uma nova Visitação Apostólica, em uma ação 

do Santo Oficio2 que conclui o afastamento de Kentenich de qualquer vinculação 

com sua obra, transferindo-o para outro país, tirando-lhe todos os cargos, 

principalmente o de diretor espiritual da casa das Irmãs de Maria. O país escolhido 

para Kentenich morar foi nos Estados Unidos, na cidade de Milwaukee, neste tempo 

começa a luta decisiva pela sua obra.  

No segundo semestre de 1951, o Visitador Apostólico publicou uma 
série de decretos, entre os quais o de 3 de julho, que privou o Pe. 
Kentenich de seu cargo de diretor espiritual das Irmãs de Maria. Por 
um novo decreto, [...] dispôs que Pe. Kentenich se afastasse de 
Schoenstatt. Deu-lhe tempo de ainda realizar as atividades já 
programadas como: um Congresso Pedagógico sobre as Condições 

                                                 
2 Santo Ofício: instituição eclesiástica de caráter "judicial", que tinha por principal objetivo "inquirir heresias" - 
daí também ser conhecido como Inquisição. 
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Psicológicas de uma Educação Cristã Moderna (2 a 5 de Outubro) e 
a Semana de Outubro (15 a 19 de outubro). [...] No dia 22 de 
outubro, Pe. Kentenich viajou para Suíça e daí, [...] para Roma. 
(MONNERJAHN, 2004, p. 230-231) 
 

Mas o que Kentenich pensou em fazer para não deixar novamente 

que a obra se perdesse com a sua ausência, tendo a consciência de que deveria 

acatar a decisão eclesial?  

Sabendo ele que não teria outra escolha a não ser a obediência à 

decisão da Igreja, Kentenich começou a estruturar e dar novas coordenadas para a 

Pedagogia Schoenstattiana: em 1950 em uma longa conferência na Suíça 

estabeleceu seus principais pensamentos sobre a Educação Schoenstattiana, que 

envolveria também as Irmãs de Maria. 

Tal conferência foi registrada no livro cujo título é a temática da 

conferência “Linhas Fundamentais para uma Pedagogia Moderna para o Educador 

Católico” que será objeto de análise no próximo capítulo; nesta obra estão 

expressas as concepções de Pedagogia e Educação elaboradas por Pe. Kentenich. 

[...] O Papa Paulo VI confirmou a decisão da reunião plenária dos 
cardeais do Santo Oficio, realizada no dia 20 de outubro de 1965, e 
encerrou o exílio de Pe. Kentenich, que se iniciara exatamente 14 
anos antes. [...] Fora precedida pelo reconhecimento definitivo de sua 
Obra pela Santa Sé, no ano de 1964, por ocasião da celebração do 
jubileu de ouro da fundação, 18 de outubro de 1914. (Monnerjahn 
2004, p. 255)  

Ao finalizar seu tempo de exílio, que durou 14 anos, sua obra foi 

reconhecida pela Igreja, conquistando uma identidade. 

 

2.2   CONCEITOS BÁSICOS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE SCHOENSTATT 

 

 

Para compreender o conceito básico, definido como  causas 

segundas, foi necessário aprofundar estudos sobre a corrente filosófica do 

pensamento de Kentenich que encaminha todo o trabalho dos educadores e 

membros de Schoenstatt. Novos materias foram consultados e maiores 

esclarecimentos foram fornecidos, em conversas pessoais, por  membros de 

Schoenstatt e da casa do movimento na cidade de Londrina. 

A intenção é propiciar ao leitor a base teórica da filosofia que rege a 
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pedagogia de Schoenstatt e suas amplitudes. Observaremos que a base esta ligada 

aos conceitos da psicologia humana e da teologia cristã.  

Utilizando-se da citação já mencionada acima, iniciaremos então 

buscando esclarecer a citação de Monnerjanh (2004, p. 150) a respeito do 

pensamento de Kentenich: “só se pode compreender o Padre através das causas 

segundas”. 

Kentenich inicia seu pensamento sobre as causas segundas através 

das correntes filosóficas de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, sempre com o 

olhar atento para os fundamentos pedagógicos e psicológicos, porém a linha tomista 

é a contribuinte principal para que Kentenich aprofundasse seus estudos para a 

psicologia e pedagogia das causas segundas.  

É de modo racional pensar que se existe uma causa segunda, é 

porque, consequentemente, há uma causa primeira; este raciocínio foi investigado 

por São Tomas de Aquino ao defender que Deus é a causa primeira e as outras 

criaturas são a causa segunda, portanto é preciso que haja uma harmonia entre 

Deus e o homem, como nos apresenta Strada e Pontes (1998, p. 24)  

Santo Tomás, séculos mais tarde, assumirá a corrente filosófica do 
aristotelismo, e confrontá-la-á com a visão cristã, buscando em seu 
sistema a harmonia entre a ação de Deus, causa primeira, e a ação 
do homem e das coisas criadas, chamadas causas segundas. [...] 
Com Santo Agostinho e Santo Tomás desenvolveram-se, 
respectivamente, a filosofia e a teologia da causa primeira e das 
causas segundas.  

Kentenich chega a conclusão de que Deus dirige o mundo através 

das causas segundas. Alessandri (2005, p. 21) traz este pensamento dizendo que 

“[...] Deus não quer governar o mundo diretamente mas por meio dos seres 

humanos e de outras criaturas comunica-lhes parte de seu poder de atração e nos 

conduz a Ele através delas”. Ainda segundo este autor, Deus, disponibilizando 

algumas de suas caracteristicas para as suas criaturas, possibilita que sejam 

transmitidas às outras criaturas com o fim para se chegar até Deus, “formula a lei 

pela qual Deus governa o mundo”.  

Esta lei dividiu-se em três partes, sendo que todas fazem parte da lei 

de condução do mundo: lei da transferência orgânica; lei dos casos preclaros e lei 

da dependência de membros ou dos representantes. Para compreender a proposta 

pedagógica de Kentenich, é importante compreender seu entendimento a respeito 
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do que ele caracteriza como causas segundas, expressas nas três leis.  

 

• Lei da transferência orgânica: 

 Kentenich, através desta lei, explica que Deus confia nos seres 

humanos a ponto de conceder aos homens suas caracteristicas, ou seja, Deus nos 

concede a capacidade de participar de suas peculiaridades, chamando assim de 

transferência orgânica. 

Pelo fato de Deus ter decidido gosvernar o mundo atraves das 
causas segundas, Ele transfere parte de seus atributos, de sua 
bondade, de sua capacidade de atração, fazendo de cada criatura 
um reflexo seu visivel. [...] e se tornam suas mensagens vivas. 
(ALESSANDRI, 2005, p. 21-22) 

 

Mediante isto, os reflexos divinos no ser humano são a bondade, o 

amor, a sabedoria, o poder de atração; tais atributos, simbolos divinos, implicam a 

missão de prosseguir adiante com as caracteristicas, conduzindo Deus para as 

outras criaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

Toda criatura é chamada a participar da essência de Deus por meio 

da filosofia das causas segundas para ser luz de Deus no mundo.  

• Lei dos casos preclaros:  

Se pela lei da transferencia organica todos os seres humanos são 

contemplados, pela lei dos casos preclaros Deus faz um chamado especial, pois por 

este a pessoa passa a ser um modelo a ser seguido, uma referência para a 

DEUS 
• Bondade 
• Amor 
• Sabedoria 
• Poder de atração 

• Bondade 
• Amor 
• Sabedoria 
• Poder de atração 

 

HOMENS 

CAUSA PRIMEIRA CAUSAS SEGUNDAS 
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humanidade imitar, ou seja, a pessoa aceita ser uma mensagem encarnada de Deus 

para amar as pessoas e assim fazer com que as pessoas também amem à Deus. 

Alessandri (2005 p. 22-23) explica do seguinte modo: “[...] Existem pessoas, 

criaturas, às quais Deus transmite, de maneira muito especial, suas qualidades e 

que, por isso mesmo, não somente são mensagens encarnadas dele, mas tornam-

se modelos do que Deus quer realizar conosco”.  

As pessoas que aceitam estas caracteristicas de Deus, ou o 

chamado que Deus tem para elas, são exemplos reais das causas segundas, pois 

reconhecem Deus como causa primeira e elas, causas segundas, são mensageiras 

do amor de Deus para as outras pessoas, tornando um modelo que fará as outras 

criaturas chegar a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto é preciso fazer das qualidades que Deus concede para os 

humanos uma referência, pela qual o individuo tomará por modelo a própria criatura 

que consequentemente olhará para Deus, por exemplo: Deus chamou Santo Tomás 

de Aquino para uma missão na qual estudou as verdades teologais, Santo Tomás de 

Aquino escutou a vontade de Deus e a transmitiu para a humanidade através de 

seus estudos e ensinamentos; Padre Kentenich o teve como modelo e voltou seus 

olhos para Deus, ou seja, Santo Tómas de Aquino é um exemplo de causas 

DEUS 

 
CAUSAS 

SEGUNDAS 

 

HOMEM 

Deus transfere em proveito 
da criatura 

Deus é visto e amado 
na criatura 
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segundas, como está representado no modelo acima. Kentenich chama isto de 

casos preclaros.  

• Lei da dependência dos membros ou dos representantes: 

A dependência dos membros é um chamado ainda mais especial, 

pois aqui é necessário que algumas pessoas sejam mensageiras autenticas de 

Deus, homens  e mulheres que representem autenticamente Deus e a pureza de 

Maria. Alessandri aponta: “[...] Ele escolhe certos homens para transmitir uma 

mensagem que só pode ser recebida unindo-se a eles”. (2005, p. 23) 

É o caso dos consagrados religiosos ou dos que se unem 

verdadeiramente a Deus, a Jesus e a toda mística católica, isso se dá devido a 

necessidade da humanidade ter líderes, pessoas que são tidas como cabeças de 

um movimento, de um grupo de estudos, enfim pessoas que se dediquem por 

completo para que induzam com sabedoria a humanidade. 

Um exemplo citado por Alessandri (2005) é “os jesuítas, que 

tomaram como modelo Santo Inácio”, porem não apenas o tinham como modelo e 

sim como líder, como cabeça, porque Santo Inácio se entregou por sua Companhia, 

alcançou graças por meio dela.  

Deste modo é possivel compreender que Deus precisa de alguém 

que seja não apenas um reflexo seu, mas que seja um modelo divino 

[...] Ele os escolhe também como cabeças, como fontes de graças, 
não só para um grupo de pessoas, como São Francisco para os 
franciscanos, Santo Inácio para os jesuitas, São Domingos para os 
dominicanos, São Bento para os beneditianos, mas também como 
fontes de graças para todo uma época. Cristo se manifesta neles 
como o modelo humano-divino, atua de modo especial através deles. 
(ALESSANDRI, 2005 p. 25)   

Kentenich, então, entende que Deus governa o mundo atuando por 

meio destas evidencias pelo tempo, através das pessoas que se deixam conduzir 

por Deus,  casos preclaros, e dentre os casos preclaros Ele escolhe algumas para 

irradiarem a mensagem para determinados grupos, ou seja, serem cabeças, para 

realizar a tarefa de liderança, por consequência irradiar graças sobre a humanidade. 

 

• Finalidade das causas segundas na educação:  

Compreendemos o que significa o conceito das causas segundas, 

mas como Kentenich as relaciona com a educação? 
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Partindo do conceito que Deus conduz o mundo por meio das 

causas segundas, das quais Ele transfere suas qualidades para as criaturas 

tornado-as suas mensageiras, mas entre as criaturas Ele escolhe algumas para que 

sejam  modelo, ou seja, os casos preclaros que recebem a tarefa de serem cabeças 

para transbordar as graças de Deus sobre a humanidade, podemos compreender 

que para que isto obtenha eficácia e ainda mais na educação é importante 

estabelecer vínculos. 

O eixo principal das causas segundas está na vinculação, o 

educador tem a responsabilidade de transmitir para seus educados a importancia de 

vincular-se as criaturas, pois através desta vinculação a criatura chegará à Deus.  

Deus governa o mundo e a história através das causas segundas, ou 
seja, das criaturas, e que não poderemos chegar até Ele se não nos 
abrirmos à mensagem que Ele nos dá através de suas criaturas. 
Devemos vincular-nos pessoalmente a seres criados para descobrir 
a Deus neles, para ir assim, do amor humano ao amor de Deus. 
(ALESSANDRI, 2005, p. 33) 

Kentenich viveu uma época na qual o aceticismo foi espalhado pela 

Alemanha, os atos humanos cometidos pelo regime nacional socialista da época 

negam a Deus e seus ensinamentos, como amor, bondade, respeito humano e valor 

a vida, devido a este fato estabelece a necessidade de estabelecer vinculos que 

conduzissem a criatura a Deus:  

Schoenstatt afirma que existem vinculações mais importantes que 
outras e que a mais importante de todas, que é a raiz de todo 
organismo de vinculações, é a vinculação filial a Deus. [...] O Padre 
Kentenich pensa [...] que todo organismo de vinculações entrou em 
crise porque está em crise de paternidade humana. Por isso mesmo 
acentua a necessidade de reconduzir os homens a Deus. 
(ALESSANDRI, 2005, p. 35) 

Relacionando com a educação, Kentenich investe na formação de 

educadores católicos por meio da lei condutora do mundo, ou seja, os educadores 

são as causas segundas nas quais devem realizar o objetivo de Schoenstatt, levar a 

criatura a Deus; desse modo não exclui os conhecimentos históricamente obtidos 

pela humanidade e muito menos seus saberes escolares, o que Kentenich 

apresenta é uma forma de solucionar os problemas vivenciados em cada época e 

que se atualizam com o passar dos tempos, se estendendo a outras partes do 

mundo, porém o seu objetivo maior em todo plano educacional é transmitir que é 
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possivel viver em sociedade, amar e pensar de acordo com as leis com as quais 

Deus rege o mundo. 

Compreende-se por fim que o educador deve ser um instrumento 

para que as criaturas sintam-se amadas por Deus, através desta visão de mundo 

que liga o natural (mundo e criaturas) ao sobrenatural (Deus). 
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3. PPOPOSTA PEDAGÓGICA CONTIDA NA OBRA “LINHAS FUNDAMENTAIS 

DE UMA PEDAGOGIA MODERNA PARA O EDUCADOR CATÓLICO” DE PADRE 

JOSÉ KENTENICH 

 

 A seguir conheceremos a obra de Padre Kentenich desenvolvida em 

meio a um contexto social conflitante, tendo ínicio entre a primeira (1914-1918) e 

segunda Guerra Mundial (1939-1945), período em que os problemas sociais tomam 

conta da Europa, com as ideologias mecanicistas, marxistas e, principalmente em 

seu país, o nazismo que toma o poder por completo.  

Em reação a toda esta movimentação social Padre Kentenich, por 

meio das leis do organismo e da ordem do ser entra em oposição ao social-

nacionalismo de Hitler. Já conhecemos as condições do contexto histórico que 

objetivaram a tal sistema de educação com carater religioso-moral; o grande fator 

que deu abertura para que a pedagogia se expandisse foram as conferências 

realizadas pelo proprio Kentenich, especialemnte as ultimas conferências antes de 

ser exilado, quando desenvolve com maior intensidade seu projeto de formação para 

o educador católico,  considerando toda a espiritualidade do movimento de 

Schoenstatt.  

Tal conferência foi registrada na obra cujo título é a temática da 

conferência “Linhas Fundamentais para uma Pedagogia Moderna para o Educador 

Católico”: 

Por três vezes, em Junho, Agosto e Outubro, com uma visão ampla, 
deu um curso pedagógico: “Linhas Fundamentais para uma 
Pedagogia Moderna para o Educador Católico”, no qual desenvolve a 
partir do fundamento das vinculações orgânicas, uma doutrina 
pedagógica para formar o homem novo na transformação do tempo 
atual.  (MONNERJAHN, 2004, p. 229) 

A obra contem valores religiosos e morais, sobretudo visando formar 

a educação cristi-mariana para o mundo, assim dedica-se no empenho de formar 

educadores católicos a fim de que haja uma educação católica; a elaboração da 

obra se configura por conferências, realizadas nos meses citados acima, sendo 

dividida em quatorze conferências nas quais buscaremos identificar os conceitos de 

educação e pedagogia propostos por Padre Kentenich e expressos nesta obra.  

Kentenich faz a abertura do curso já mencionando o obejtivo do 
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curso3 e da educação4 cujo o foco está voltado para o aluno e para o educador na 

qual se transformará em constante aflição pedagógica, como segue abaixo: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 1 Aflição Pedagógica de Kentenich 

 

Antes de explorarmos o conceito de aflição pedagógica, é de suma 

importância destacar os conceitos educacionais apresentados por Kentenich, que 

são uma das bases para compreender sua proposta.  

• Conceito de homem segundo Padre Kentenich:  

Kentenich apresenta uma concepção de homem segundo os valores 

religiosos; acrescentando estudos sobre a psicologia humana (nas palavras do 

autor) chegou a conclusão de que o homem é um ser limitado, porem em 

desenvolvimento natural e sobrenatural, no qual necessita de instrução e cuidado 

para que se encaminhe e germine sadiamente. 

Segundo nossa concepção de homem, a natureza humana esta 
quebrantada pelo pecado original, mas alberga também muitíssimos 
germes bons e nobres. Ela é capaz para duas coisas. Pode ser um 
criminoso, mas também um santo, um anjo. [...] para vir a ser um ou 
outro, basta querer... É preciso que vencer a fera em nós, mas da 
mesma forma cuidar do crescimento do Filho de Deus. 
(KENTENICH, 1984, p. 101) 

Devido ao pecado original, o homem desarmonizou sua natureza, 

deixando-a machucada, enfraquecida, frágil; fator que resultou no desequilíbrio 

humano, podendo o homem desenvolver sentimentos bons e maus, atitudes boas ou 

más, podendo vir a superar esta condição de acordo com o seu querer. 

                                                 
3Objetivo do curso: adquirir a verdadeira clareza interior para assumir os conflitos pedagógicos.  
4 Objetivo da educação: Filhos de Deus capazes e dispostos a dominar autônoma e ativamente sua 
vida, segundo a grande idéia de filiação divina.  

OBJETO DA 
EDUCAÇÃO  

SUJEITO DA 
EDUCAÇÃO 

PROCESSO DE 
EDUCAÇÃO 

EDUCANDO EDUCADORES 
OFICIAIS 

CO-
EDUCADORES 

EDUCADORES 
OFICIAIS 



36 
 

O querer humano entrou em contradição quando, pelo pecado, criou 

desequilíbrio entre as três camadas do ser como aponta Kentenich (1984, p. 36): 

[...] Esta criança que deve ser educada é uma arriscada de Deus, 
sobretudo após a queda pelo pecado, quando irrompeu a revolução 
na natureza humana. Desde então existem constantes tensões entre 
as três camadas do ser: corpo, espírito e alma. As três camadas 
querem desdobrar-se autonomamente e segundo leis próprias.  

Assim o ideal de homem é aquele que atinge uma elevada graça, 

para Kentenich (1984, p. 88-89): “ ‘Ecce homo!’5 Com isso defrontamos com a 

imagem do homem de valor eterno, [...] A imagem do Cristo transtemporal é o ideal 

do homem de natureza elevada pela graça, perfeita e marcada pelo sacrifício”.  

O homem elevado pela graça é aquele que reconhece e se ajusta no 

mundo sobrenatural, ou seja, aquele que exerce os valores religiosos e morais; o 

sacrifício também esta vinculado ao valor religioso e moral, ou seja, é preciso 

sacrificar os valores mundanos (vaidades, estética, cultura) a fim de que os valores 

religiosos morais tenham maior relevância, para que o homem se desenvolva 

plenamente. Podemos acrescentar que o homem é a imagem e semelhança do 

criador e por isso o homem deve aqui na terra buscar se assemelhar a Jesus Cristo 

em sua forma humana buscando o divino.  

• Conceito de educação segundo Padre Kentenich:  

A educação movimenta-se em torno do conceito de homem, pois 

está vinculada literalmente a partir do homem como filho de Deus, ou seja, o homem 

como a imagem do criador. Desse modo Kentenich encaminhará os conceitos de 

acordo com o objetivo da educação já mencionado, “[...] Filhos de Deus capazes e 

dispostos a dominar autônoma e ativamente sua vida, segundo a grande idéia de 

filiação” (KENTENICH, 1984, p. 19) 

Kentenich aponta a educação como meio de instrução do ser 

humano para que se chegue ao sobrenatural, ao divino, tenha germes religiosos: 

“[...] nossa primeira preocupação seja educar pessoas de alto valor religioso moral” 

(KENTENICH, 1984, p. 90) e esteja pronto para reconhecer a paternidade celeste e 

isto venha a se tornar um modo de vida que proponha a paz terrena e de espírito. 

O que temos então para a educação é um conceito de educação 

católica no qual “[...] sob o ponto de vista pedagógico, o fim é a capacidade e 

                                                 
5 Ecce homo: modo como Pilatos se referia a Jesus Cristo no contexto bíblico. 
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prontidão para, como membro de Cristo, viver espontânea e autonomamente, a vida 

de filho de Deus.” (KENTENICH, 1984, p. 128).  

Para ele a educação está em formar e criar os humanos como Filhos 

de Deus, por meio dos valores religiosos e morais, de modo que vivam 

organicamente dentro da lei natural pela qual Deus governa o mundo: A ordem do 

ser é a ordem do agir.  

• Conceito de escola e de Schoenstatt segundo Padre Kentenich:  

Conceito de escola, segundo Padre Kentenich, é o defendido pelo 

movimento de Schoenstatt, uma escola confessional e Institutos confessionais para 

a formação de professores; “[...] Somos um movimento acentuado de educadores e 

de educação” (KENTENICH, 1984, p. 136). Visa uma escola que transmita os 

valores religiosos-morais formando homens novos através da educação católica, 

cujo modelo referencial está na divindade de Jesus e Maria, sendo assim uma 

escola pautada no modelo de educação cristo-mariana.  

Tendo definido os conceitos que norteiam a pedagogia de 

Schoenstatt prosseguiremos com a proposta educacional contida na obra, porem é 

importante pensar toda a obra de acordo com as causas segundas, pois elas 

dirigem, ou seja, são a linha condutora de todo o sistema de Schoenstatt: “ORDO 

ESSENDI EST ORDO AGENDI” 6, o ser produz a atitude.  

A proposta encontrada em Schoenstatt a respeito do método de 

estudo utilizado consiste em analisar os fatos, acontecimentos do tempo e do 

homem como Kentenich nos expõe em duas falas: “[...] Do clima do tempo, através 

do qual Deus nos fala” (KENTENICH, 1984, p. 83) e “[...] o principal é aprendermos a 

avaliar o tempo e o homem” (KENTENICH, 1984, p. 92). Dessa forma é possível 

trabalhar com intervenções adequadas. 

No contexto vivenciado por Kentenich os sintomas dos tempos 

causaram grande preocupação nele e nos educadores, tanto que apresenta a 

oração como alicerce do educador, sendo assim é necessário que o educador 

estabeleça uma união com Deus cuja finalidade consiste em unir as forças humanas 

com a força divina para que o educador obtenha êxito na aprendizagem e ensino.  

Para tanto, Kentenich demonstrou que as aflições educacionais 

estão nas incertezas que envolvem “objeto da educação, ao sujeito da educação e 

                                                 
6 A ordem do ser determina a ordem do agir.  
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ao processo da educação”7 (KENTENICH, 1984, p. 35). Essas incertezas devem 

conduzir o educador a uma constante reflexão sobre sua atuação pedagógica. No 

tocante ao objeto da educação, se refere ao educando como um ser em 

desenvolvimento, ou seja, a natureza humana é mistério e por ser um mistério é 

considerada uma arriscada, um ser que deve crescer em todas as camadas (corpo, 

espírito e alma).  

Neste desenvolver, a aflição que envolve o educador diz respeito a 

como esta criança irá crescer no aspecto físico e emocional, como será seu lar, sua 

família, que ambiente será proposto para esta criança, que vontade terá no coração 

ao crescer, se a livre vontade a conduzirá; neste aspecto Kentenich (1984, p. 36) 

afirma que “[...] a grande incerteza, a preocupação e aflição pedagógica do genuíno 

educador católico reside na tarefa de dominar, harmonizar e conduzir as três 

camadas ao grande fim desejado por Deus.”  

O sujeito da educação para Kentenich é o educador; dentre os 

educadores ele classifica dois tipos: “os oficiais (professores e pais) e os co-

educadores (a rua, meio ambiente, os becos, até mesmo o demônio e suas 

influencias diabólicas)”. A angústia se acentua devido aos fatores influenciáveis que 

o educando poderá vir a sofrer dos co-educadores; sabendo que o conceito de 

liberdade esta inserido em cada pessoa e que a vontade humana não conhece neste 

sentido uma coação absoluta, fica sempre a angustia no educando entre o certo e o 

errado, o bom e o mal. Cabe então aos educadores oficiais a tarefa de imunizar 

interiormente o homem e educá-lo para que neste campo de batalha contra os co-

educadores os ensinamentos dos educadores oficiais prevaleçam.  

Quanto ao processo de educação, refere-se também ao papel do 

educador, explicando que a eficácia da educação não depende apenas de Deus ou 

da união com Ele, nem à rua, mas de todos educadores. O educador deve ser um 

exemplo para seus educandos “atuando muito mais pelo seu agir e seu modo de ser 

do que por palavras” ou até mesmo do que métodos de ensino; o educador 

necessita, portanto, ter em si esta aflição a fim de que o excite ao zelo e cuidado de 

seu oficio.  

Com estes dados indicativos iniciais podemos averiguar que esta 

obra é destinada a formação para educadores católicos, na qual estão contidos os 

                                                 
7 Rever figura 1 p.35  
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fundamentos pedagógicos de Schoenstatt, então podemos nos perguntar o que 

Padre Kentenich apresenta para o educador, como ele o vê? 

Kentenich apresenta o educador como uma possível solução da 

crise atual pela qual Deus quer conduzir o povo, apontando o educador sob dois 

pontos de vista: o metafísico e o profético. 

No metafísico o direcionamento que o educador recebe é 

compreender e interrogar a estrutura do ser em cada evento, para depois atuar 

sobre as observações na ordem do ser e agir. É importante para o educador sempre 

se conscientizar que terá “[...] de conhecer a arte de ler e anunciar a idéia original de 

Deus, contida nas leis do ser e nas formas existentes.” (KENTENICH, 1984, p.81); 

para que cultive no homem a crença que todas as coisas criadas são idéias e 

desejos de Deus para as criaturas, sendo necessário que o educador metafísico 

desenvolva a essência do relacionamento espiritual. 

O profético, como o nome diz, requer do educador o caráter de 

profeta, ou seja, de não ter receio em apresentar as verdades teologais, ser ousado,  

Por educador profético, subtendo o cura de almas ou o educador, 
plenamente convicto de sua missão, a corporificar em si o divino, até 
nos pormenores, e o que vive no tempo e dele extrai as deduções. 
Não basta a vinculação com Deus, é preciso que esteja embevecido 
dele. (KENTENICH, 1984, p. 82) 

O caráter profético nada mais é do que assumir a educação como 

missão e ter a convicção de que a recebeu de Deus; assim Kentenich destacou três 

características que este educador necessita ter: Filialidade Heróica, Comunidade 

Perfeita e Vontade de Formação. 

Estas características encaminham o educador para uma atuação 

perfeita sendo que na Filialidade Heróica é intento analisar através do tempo, que 

para Kentenich era observar o campo inimigo no qual notou que por toda a parte 

procurava-se cultivar o homem coletivista. A Filialidade Heróica consiste em três 

elementos: humildade, dedicação e confiança assim o educador compreenderá que,  

[...] A filialidade heróica luta pela perfeita dedicação da alma e do 
corpo, com todas as faculdades, ao Pai Celestial. Ela caracteriza 
nossas relações fundamentais com Deus. É a raiz de nossa vigorosa 
virilidade. Perante Deus, uma criança, e perante as criaturas, um 
homem maduro! (KENTENICH, 1984, p. 85) 
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A segunda característica, Comunidade Perfeita, segue a orientação 

do tempo da qual se extrai a vontade de Deus; a humanidade, para Kentenich, está 

cada vez mais se enraizando no coletivismo, nos princípios existencialistas e 

marxistas, portanto é necessário que o educador trabalhe com o objetivo de resgatar 

as raízes de comunidade, de ajuda ao próximo, criar um relacionamento espiritual de 

um para com o outro, incentivando ao conceito de responsabilidade pelo próximo 

como afirma Kentenich (1984, p. 87) “[...] À comunidade perfeita aplica-se de que: 

‘um carregue o outro; e assim cumprireis o mandamento do Senhor’ (Gal 6,2)”.  

A terceira, a Vontade de Formação para os educadores atuais e 

para os futuros, Kentenich (1984, p. 88) aponta “Nossa vida há de estar mais 

estimulada pelo desejo de formação. É preciso que tenhamos a coragem de nos 

decidir.”, portanto para ser um educador sob o ponto de vista profético é necessário 

buscar a formação para que os bons se fortaleçam em sua missão e não permitam 

que a corrupção do mundo os atinja. 

Com a leitura da obra de Kentenich, registro de suas conferências, 

notamos que se fala muito em identificar a situação do tempo, caracterizá-la e assim 

procurar uma intervenção, e uma questão surge: como Kentenich caracterizou as 

condições do tempo e suas influencias na sociedade? 

Podemos, sinteticamente, responder com a fala de Kentenich (1984 

p. 46)  

 
[...] Como educadores, convém que apresentemos a realidade assim 
como ela é. Devemos, então, confessar que hoje, está se 
desenvolvendo um homem que, em ultima analise, perdeu totalmente 
o órgão para o religioso. Isto é o pior do que se pode dizer de uma 
época. Ter olhos doentes é um grande mal, mas o que dizer se 
formos cegos? Desta forma desenvolve-se uma humanidade que não 
possui mais órgão para o religioso, para o divino. 

Assim podemos dizer que se a sociedade daquele tempo se 

encontrava com os valores cristãos abalados, futuramente esta mesma sociedade 

produzirá homens também com os mesmo valores descompostos, Kentenich expõe 

que tal situação havia chegado a essas circunstâncias devido o homem não seguir 

mais a ordem do ser e do agir, ou seja, o eixo, a centralidade foi tirada da sociedade. 

Tal eixo perdido resultou no desequilíbrio humano envolvendo as realidades 

psíquicas de cada ser, atraindo para si a insegurança, a falta de lar, desvinculação 

do ninho e desenraizamento.  
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Com esta apresentação, identificamos o conceito de homem que 

Kentenich apresenta quando afirma que o homem possui tendências para o bem e 

para o mal, depende do seu querer para que se desenvolva uma ou outra. Analisou, 

então, que o homem mudou devido á situação encontrada, cujo motivo se firma em 

duas situações que ele caracterizou como confronto e valores secundários. 

No confronto ele apresenta as condições sociais que o nazismo 

provocou nos homens, transformando-os em brutos, violentos, sem valores cristãos, 

assim Kentenich (1984, p. 49) afirma que “o homem atual ama, de modo geral, mais 

as trevas do que a luz”; na segunda causa afirma que o homem esta mais receptivo 

a valores terrenos, secundários, como poder e prazer do que para o valor primário, 

Deus, desse modo enfraquece a fé, as virtudes, a fé na Divina Providência, ou seja, 

enfraquece a religião.  

Ainda aponta que o desequilíbrio e a perda do centro de gravidade 

geraram no homem uma grave consequência nomeada por ele: “deserção é 

decadência”. A decadência se aplica à situação geral do tempo encontrada na 

sociedade humana, sendo que se a ordem natural orgânica foi perdida, e o que 

existia era uma desordem, logo o abandono da ordem objetiva do ser, do agir e da 

vida levaram à sociedade e o homem a decadência.  

Kentenich analisou os efeitos dessa decadência na juventude em 

que encontrou características como: amadurecimento espiritual tardio, tendência de 

criticar os pais e as autoridades, muitas vezes se rebelando, agindo como Kentenich 

chama de “homem-filme”8, ou melhor, dizendo os jovens não possuem mais a 

capacidade de julgar os acontecimentos por si apenas reagem ao que escuta sem 

conhecer a causa. Uma última característica encontrada é a mania de comparação 

dos jovens, deixando claro o pensamento de que nada do que possuem, os satisfaz. 

Porém, para a juventude feminina, Kentenich acrescentou mais três características 

como a secularização9, emancipação10 e o histerismo11. 

Kentenich ainda classifica, de modo mais especifico, a situação do 

tempo sob dois aspectos: o bíblico e o filosófico. No aspecto bíblico, Kentenich 

avaliou o tempo com o contexto do livro de apocalipse, não por estar no fim do 
                                                 
8 Aquele que reage ás impressões sensitivas, sem juízo próprio.  
9 A abertura da mulher para o mundo, conquistando direitos e espaço na sociedade, porém deixando 
de lado o divino. 
10 A mulher não se contenta em conseguir sua igualdade com o homem, mas se apropria de valores 
masculinos. 
11 Contrastes bipolares da mulher quanto à preservação feminina. 
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mundo, mas o final de uma era, que conduz a humanidade na catástrofe de ordem 

“física12, moral13 e religiosa14”. 

No aspecto filosófico o homem esta afastado de Deus, mas antes de 

chegar neste ponto Kentenich faz um resgate nas imagens anteriores do homem na 

sociedade. Inicialmente com a Idade Média, na qual Deus ocupava o centro de todas 

as coisas, saberes e conhecimentos, sendo assim o tempo do teocentrismo; mais 

tarde com o Renascimento a visão do homem se transforma, agora o centro de 

todas as coisas e saberes é o próprio homem, começa então o antropocentrismo.  

É então que aparecem as raízes da cultura do homem afastado de 

Deus, aparecendo novas nomenclaturas como: homem intelectualista ou cientificista, 

aquele que separa Deus do organismo da natureza humana; o homem vitalista, 

idolatra a vida instintiva, age por seu poder, apenas com a força do seu ambiente; e 

o homem coletivista, que não se satisfaz se idolatrando, procura Deus fora da 

natureza, na máquina.   

Kentenich expôs a situação caótica do tempo, apresentando um 

meio de intervenção: “Opera Dei ex nihilo”.15 Esta é a pedagogia divina, manifestada 

historicamente por Deus, é a lei fundamental da pedagogia utilizado por Deus, pois 

Ele quer transformar o mundo por meio da quebra do orgulho da humanidade: 

[...] Deus ama o nada, procura o nada e dele se serve, no intuito de 
quebrar o orgulho do homem para glorificar-se a Si mesmo e tornar 
feliz a sociedade humana. Esta é a lei do governo do grande Deus. É 
preciso considerar frase por frase: Deus ama, procura e utiliza o 
nada. (KENTENICH, 1984, p. 112) 

Depois de Padre Kentenich esclarecer sobre a situação atual do 

tempo, suas influencias na educação e nos educadores, reúne os dados coletados 

em um único sistema de pedagogia. Tal sistema, “linhas fundamentais completas de 

uma pedagogia pronunciadamente moderna a serviço do educador católico”, é o 

caminho que levará o educador ao método de Schoenstatt. 

Com a expressão ‘Pedagogia pronunciadamente moderna’ justifica 

que as regras reguladoras não permitem afirmar que há uma pedagogia católica, 

mas sim que há um fim católico.  

                                                 
12 Guerras, revoluções, fome, doenças. 
13 O amor se transforma em ódio. 
14 O triunfo das forças diabólicas.  
15 Deus realiza suas obras do nada.  
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[...] Se falasse de uma pedagogia católica pronunciadamente 
moderna, com razão encontraria oposição entre os peritos. Poderá 
haver a finalidade católica, mas os princípios pedagógicos, isto é, as 
leis reguladoras das ações humanas são sempre as mesmas, quer 
se trate da finalidade natural, quer da sobrenatural. (KENTENICH, 
1984, p. 126)  

A seguir representaremos as leis que se referem ao fim pedagógico 

e as aplicações que Kentenich fez referente às leis16:  

 

LEIS REFERENTES AO FIM 

PEDAGÓGICO 

LEIS REFERENTES AO FIM 

PEDAGÓGICO SEGUNDO KENTENICH 

1° o pensamento contido na finalidade 

se torne um complexo dominante de 

idéias; 

1° tudo gira em torno da associação entre 

palavra, verdade e valor; 

2° o complexo dominante de idéias se 

transforme em complexo dominante de 

valores; 

2° constante associação entre valor 

parcial e central; 

3° o pensamento dominante não seja 

apenas complexo objetivo, mas também 

subjetivo de valores. 

3° constante descoberta e desvalorização 

dos valores aparentes e parciais opostos. 

Figura 2 Leis ao fim pedagógico 

‘Educador católico’ é o conceito qual expressa a meta da educação 

de ‘capacitar o homem para viver como Filho de Deus’, em decorrência, o educador 

católico tende a ter como modelo a figura de educador de Jesus Cristo e por este 

motivo Kentenich afirma que o educador católico precisa ter audácia, ousadia para 

levar a missão adiante, seja com a ousadia do santo, na qual a inteligência, a 

vontade e o coração se dobram a Deus, descobrindo que Deus está em todas as 

circunstâncias, ou seja, 

“[...] a ousadia do santo faz ver que o ideal do homem não consiste 
apenas em representar o Ecce homo em sua natureza elevada e 
aperfeiçoada, mas também marcada pelo sacrifício. A ousadia 
consiste em saber construir ‘novo edifício’ sobre as ruínas da 
natureza doentia”. (KENTENICH, 1984, p. 131) 

                                                 
16 Kentenich, 1950, p. 126-127. 
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Ou ainda, seja com a ousadia do pecador, que reconhece que 

possui limitações e tem a humildade de admitir que peca, que é pequeno e assim se 

curva diante de Deus, “esta é a ousadia do pecador, confessar que tem pecado”. 

Desse modo Kentenich (1984, p. 133) afirma “[...] ao buscar uma pedagogia a 

serviço do educador católico, tenho, em primeiro plano, todo o organismo dos meios 

sobrenaturais [...]”. 

A idéia de ‘Pedagogia Moderna’ de Kentenich é assim definida por 

seu método de estudo consistir na analise atual do tempo, na tentativa de captar os 

problemas atuais da vida moderna, explicitando que a modernidade está no 

pedagogo, na sua forma de atuação na escola e na sociedade: “[...] o pedagogo 

investiga a perspectiva dos valores em cada homem e procura transmudar em 

subjetivo o completo objetivo de valores17”. (KENTENICH, 1984, p. 136) 

Em ‘Linhas Fundamentais’, podemos identificar três dimensões: 

linha, tática e conseqüência; Kentenich (1984, p. 137) diz: “A linha pedagógica que 

determina o educador é a paternidade e a maternidade sacerdotal”. A paternidade e 

a maternidade que Kentenich apresenta, do ponto da metafísica, refere-se à entrega 

que o educador faz a Deus, como o sacerdote que se ancora por inteiro em Deus, 

ou seja, o educador necessita estar ancorado ao sobrenatural; a tática apresenta 

que o pedagogo/educador necessita estipular uma estratégia para chegar até o 

educando e Kentenich as definiu como respeito e amor: “[...] Respeito e amor são o 

segredo do educador. É preciso que ele esteja ante o educando com respeito e 

amor, e despertará, então, também nele essas mesmas virtudes” (KENTENICH, 

1984, p. 139), ou seja, obterá como conseqüência a abertura do educando para a 

espiritualidade sempre respeitando o limite dos educandos.  

Portanto da relação entre situação e linha fundamental para o 

educador católico, Padre Kentenich conclui com a apresentação do método 

pedagógico de Schoenstatt dizendo que: “[...] Trata-se de um sistema pedagógico 

moderno, portanto, de princípios eternos como devemos elaborá-los para serem 

aplicados à humanidade de hoje.” Verifica-se então que o sistema de Schoenstatt 

esta relacionado com a situação atual pedagógica encontrada e discutida acima, de 

modo introdutório vai mostrar o esquema:  

                                                 
17 Figura 2 Leis referentes ao fim pedagógico p. 43. 



45 
 

Do sistema da pedagogia de Schoenstatt, chamado de estrelas 

condutoras:  

 

SITUAÇÃO ATUAL PEDAGOGICA 
REFERENTE Á: 

ESTRELAS CONDUTORAS 

O ambiente A Pedagogia do Ideal 

O sujeito A Pedagogia das vinculações 

O objeto A Pedagogia da Aliança 

O fim A Pedagogia da Confiança 

O processo de educação A Pedagogia das correntes     
(de moviemento) 

Figura 3 Estrelas Condutoras de Schoenstatt 

As estrelas condutoras são utilizadas como o método pedagógico 

pelos educadores católicos, a pedagogia tem como base a mensagem de 

Schoenstatt que se interpreta na educação do seguinte modo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figura 4 Forma básica de Schoenstatt 

 

Este esquema apresenta a base em que Schoenstatt foi fundado, 

dela extraiu-se o caráter pedagógico a partir da qual construiu a proposta de atuação 

do educador. Toda a proposta é fundamentada nas cinco estrelas condutoras, um 

método que apresenta as repostas para as questões do tempo, são expressões 
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cheias de conteúdo, porém Kentenich (1984, p.146) apresentou apenas três “[...] 

Consentireis ao menos que apresente algumas provas das estrelas condutoras e 

das formas básicas de nossa educação; algo sobre a pedagogia do ideal, das 

vinculações e da aliança”.   

Mediante ao homem estar desvinculado do divino, Kentenich propõe 

uma pedagogia cujo principio filosófico segue na “ordem do ser determina a do agir”, 

como veremos a seguir. 

 

• Pedagogia do Ideal 

Kentenich explica a Pedagogia do Ideal, introduzindo com seus 

abrangentes:  

A Pedagogia da atitude, em oposição à simples pedagogia de atos; a 
Pedagogia da magnanimidade, em oposição à do dever; a 
Pedagogia da humildade, em oposição à da vanglória e auto-
justificação; a Pedagogia da liberdade, em oposição à do 
constrangimento; a Pedagogia da alegria, em oposição à negra 
pedagogia da tristeza. (KENTENICH, 1984, p. 144-145) 

Essas categorias expressam a concepção de educação e educador, 

podendo ser entendidas como: Atitude – indicativo de uma mudança interna, talvez 

contra o formalismo dos atos; Magnanimidade – o dever transformado em 

movimento de vontade; Humildade – anulação das próprias virtudes e 

características; Liberdade – no sentido do auto controle e auto determinação; Alegria 

– no sentido religioso do termo, superar a si mesmo. 

Este conjunto de atributos tem por objetivo sintetizar a visão católica 

presente neste projeto pedagógico. Dois deles são considerados mais importantes 

por Kentenich: a Pedagogia da atitude e a da humildade. Para explicar a pedagogia 

da atitude, o autor enfatiza que é necessário mais que a repetição de atos,  

A pedagogia do Ideal, como pedagogia da atitude, forja no educando 

a produção de ações que formem a atitude, em conseqüência, se transforme em 

uma mentalidade, em outras palavras, educar para a atitude, significa fazer crescer 

no educando suas capacidades, habilidades, não apenas externas, mas internas; 

“[...] a pedagogia do ideal, por conseguinte, visa forma a atitude e não apenas os 

atos ou os exercícios” (KENTENICH, 1984, p.150). 

A pedagogia do ideal implica em o educador propiciar um ambiente 

que almeje ser comunitário, conseguindo alcançar todo o grupo. Por meio uma 
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diretriz que procura formar para um único objetivo, será possível produzir atos, que 

se transformarão em atitudes, ou seja, se internalizarão e atuarão como formadores 

de valores, desenvolvendo a personalidade do educando.  

Kentenich (1984, p. 157) explica “[...] uma idéia diretriz, cria 

disposição espiritual numa comunidade e como forma a vida de cada indivíduo. Esta 

formação da personalidade é o sentido de toda a educação pelo ideal”. 

A educação para a Humildade busca trazer ao educando e ao 

educador as raízes do sentimento de respeito ao divino por meio do reconhecimento 

humano de suas fraquezas e de suas culpas. Neste aspecto, Kentenich se 

fundamenta em seus estudos sobre a psicologia humana, trazendo a contribuição de 

que o homem atual esta doente, devido a não aceitação de suas limitações, vindo a 

sofrer de doenças neuróticas devido ao não reconhecimento de suas culpas, de 

seus erros, por se afastar da ordem objetiva do ser, por fim, as causas das doenças 

modernas serão trabalhadas dentro do ideal da humildade. 

[...] A culpabilidade e as fraquezas não compreendidas e não 
reconhecidas constituem o foco de muitíssimas doenças do corpo e 
da alma. Repito: a culpa e as fraquezas não compreendidas e não 
reconhecidas! A virtude, capaz de restituir a cura, da qual depende 
aqui, é chamada pelos antigos de humilitas_humildade. 
(KENTENICH, 1984, p.162) 

Como “remédio” padre Kentenich prescreve o receituário da 

humildade, sendo que para ele humildade é: “[...] a virtude que nos torna capazes e 

inclinados, graças ao reconhecimento claro e verdadeiro próprio e de Deus, a nos 

considerar nada, quando separados de Deus; porém de sumo valor e grandeza, 

unidos a Ele.” (KENTENICH, 1984, p. 162).  

Trazendo este dado ao educador, estima-se que a humildade deva 

produzir o efeito do amor, ou seja, deve causar uma abertura do educador para com 

o educando; Kentenich apresenta a humildade levando em consideração a essência 

do homem (corpo, alma e espírito), para isso encontra em sua filosofia o homem que 

possui uma “unidade múltipla”. Assim considera o homem em seu desenvolvimento.  

No que diz respeito ao processo de desenvolvimento humano, 

Kentenich ressalta a necessidade de considerar que as três camadas (corpo, alma e 

espírito) possuem os germes bons e maus, fato que pode prejudicar o 

desenvolvimento das camadas e levá-las a confusão ou “erro” na personalidade:  



48 
 

Ao acompanhar o amadurecimento da personalidade, advertimos 
que pode haver caído num grande numero de erros; pois a vontade 
tem de cooperar no processo de amadurecimento. [...] Importa 
atender os três tipos de erros: o recalque, a compensação e a culpa 
e fraqueza não reconhecidas. (KENTENICH, 1984, p. 167)    

Recalque no dicionário escolar da língua portuguesa (1986, p. 60) 

significa: “complexo psicológico; [...] repressão, compressão; exteriorização 

subconsciente de sentimentos ou desejos não satisfeitos na ocasião oportuna e que 

somados podem chegar a desencadear graves distúrbios psíquicos.” Quando o 

recalque atinge a personalidade do homem significa que algo esta bloqueado diante 

das camadas, impedindo o desenvolvimento. Cabe então ao educador uma 

orientação certa na “orientação dos afetos”, pois esta é a chave da educação, 

“destrancar o setor bloqueado”.  

O erro da compensação consiste no homem encontrar o equilíbrio 

novamente da vida, para que de forma direcionado possibilite o amadurecimento de 

sua personalidade. 

O terceiro, e já mencionado, diz respeito à culpa e fraqueza não 

compreendidas e não reconhecidas, Kentenich (1984, p. 169) esclarece: “[...] em 

culpa entendemos o pecado; e quando falamos em fraqueza, compreendemos as 

imperfeições ligadas à nossa natureza e ao processo de nosso amadurecimento”. 

Com isso o sentido é que através das fraquezas o homem reconheça que precisa de 

Deus e que Deus o conduzirá em todas as camadas ao amadurecimento de sua 

personalidade, por meio da ordem “Opera Dei ex nihilo”, ou seja, Deus procura o 

pequeno que se coloque como instrumento para agir. A pedagogia do Ideal como 

humildade tem como intuito desenvolver uma educação que favoreça o 

amadurecimento da personalidade.  

 

• Pedagogia das Vinculações  

A pedagogia das vinculações tem por objetivos resgatar o laço 

moral, ou seja, ela é uma resposta ao afastamento do homem do “ninho”, da 

desvinculação como afirma Lawand (2002, p. 64) “A Pedagogia das Vinculações 

contempla a gama de relacionamentos que o ser humano cultiva com as pessoas, 

idéias, coisas e lugares”.  

Todo ser humano precisa estar inserido dentro das vinculações, ou 

seja, necessita crescer mediante as relações sociais e locais, como afirma Kentenich 
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(1984, p. 175) “Segundo os planos de Deus, a criança normalmente devia crescer 

dentro do organismo das vinculações ao local, às pessoas e a idéias. Portanto, cabe 

ao educador desenvolver vínculos nos educando com seus familiares, com o colégio 

e entre educador e educando, assim, zelar a pedagogia das vinculações”.  

 

• Pedagogia da Aliança 

O anseio do Padre Kentenich quando propôs a Pedagogia da 

Aliança estava em conscientizar o homem da aliança de amor que Deus fez com 

eles, estabelecer no homem um lugar seguro mediante a qualquer situação difícil 

que venha a enfrentar. 

Lawand (2002, p. 68) afirma: “Portanto, a Pedagogia da Aliança 

cultiva o relacionamento pessoal com Deus, como resposta às questões levantadas 

sobre o sentido da vida e como segurança do valor da personalidade e dignidade 

humanas”.  

 Kentenich, na obra estudada, apresenta como resposta ao 

problema da educação fatores relacionada ao “ambiente, sujeito, objeto, fim e 

processo educativo”, do qual resultou o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 
 

  

Figura 5 Fatores relacionados aos problemas da educação segundo Kentenich 

Ao explorar o ambiente da educação oficial, os ambientes escolares. 

Kentenich espera que seja um local em que não se aprende apenas a disciplina 

“ensino religioso”, mas que o ensino religioso seja ministrado em todas as 

disciplinas, transmitindo os valores da moral, religião e família, afirmando que o 

ensino religioso “deve possuir bom senso, formar a vida, educar o caráter e formar 

um lar” (KENTENICH, 1984, p. 186).   

Outra contribuição que vale ressaltar é sobre a visão de família que 

Kentenich apresenta, sendo que ele sugere a volta imediata para a família, para o 

respeito mutuo da família cristã. É interessante que Kentenich entende a família 
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como uma unidade formadora de acordo com a ordem objetiva do ser, “a família é a 

célula mãe” e sobre esta ordem ele afirma que é preciso lutar pela conservação 

familiar. 

A Família por ser um ambiente formador foi subdividido em três 

setores: familiar, o núcleo e o recanto religioso. Dentro ambiente particular da 

educação, ou seja, do familiar a figura do pai é de extrema relevância, pois tem a 

missão de transmitir, além das responsabilidades terrenas de pai, também a figura 

do Pai Celestial, considerando a lei da metafísica, o homem (pai de família) deve 

refletir o pai do céu (Deus). A referência paterna para o pai terrestre é Deus, portanto 

se Deus Pai é “onipresente” da mesma forma o pai da terra deve agir e ser para 

seus filhos, conhecendo-o e estando presente no pensamento de seu filho; se Deus 

Pai é “oniciente” da mesma forma o pai da terra também há de ser para com seus 

respectivos filhos, saber de tudo que acontece com respeito e amor, por fim, o pai 

terreno necessita se apropriar das características do Pai Celestial para atuar com 

seus filhos como “sabedoria, misericórdia e justiça”. Assim Kentenich demonstra que 

o pai terreno tem forte influencia sobre a vida e a formação de seus filhos por isso 

necessita que os pais sejam ousados em apresentar e pedir os cuidados paternos 

de Deus. Fica então para o Pai da terra que ele é:  

[...] o pai no sentido corporal e espiritual pedir constantemente a 
graça da transformação e esforçar-se continuamente por adquirir a 
força formadora, de modo a não ceder simplesmente aos desejos do 
próprio coração, mesmo nas desilusões com a esposa e com os 
filhos. O pai tem de ser a imagem primordial da imagem de Deus Pai! 
(KENTENICH, 1984, p. 204) 

No ambiente materno, a mulher é colocada sempre em segundo 

plano, sendo que a figura central da família é o pai, porém a mãe como afirma 

Kentenich (1984, p. 209) “[...] Na família, a mãe há de ser o elemento de equilíbrio. 

Quanto mais ela colocar o pai no primeiro plano, tanto mais unida será a família, e o 

pai, por sua vez, se empenhará a fim de que ela ocupe o centro”.  

No que se refere aos filhos, deixa bem claro que pela ordem do ser e 

da vida são responsabilidades dos pais, e não da escola, portanto “[...] a consciência 

de filho depende essencialmente do comportamento dos pais, de modo como o pai é 

verdadeiro pai e a mãe verdadeiramente mãe.” (KENTENICH, 1984, p. 212). Os pais 

tendem a transmitir para os filhos que são Filhos de Deus e amados por Ele, 

cultivando “respeito, amor e obediência”.  
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Outro ambiente particular que é relevante para a proposta de 

Kentenich, é o recanto religioso, que nada mais nada menos é referente ao lugar de 

oração, pelo qual Kentenich (1984, p. 225) apresenta como: “é o lugarzinho do 

nosso lar, que impõe respeito e exerce atração sobre nós”; é por meio deste lugar 

que a pessoa humana encontrara forças para a vivência no dia a dia, no caso dos 

educadores, é a força para a educação e Kentenich apresenta a capela de 

Schoenstatt, a Mãe Educadora, Três vezes Admirável, construído em cada casa de 

Schoenstatt. 

Porem Kentenich permite que outro exemplo, outro modelo de 

educação faça parte da proposta pedagógica de Schoenstatt, com o titulo de 

Educadora, é Maria, a Mãe de Deus. 

A Educação Mariana vem abrir o caminho para que a pedagogia 

Schoenstattiana se adentre com eficácia, Maria tem a função de Auxiliadora na 

missão de educar, de transformar, Kentenich afirma que “toda a metafísica da 

criação e do homem nos resplandece nela”, pois é a bendita entre as mulheres, não 

possui a culpa do pecado original. 

Kentenich apresenta a educação Mariana com a finalidade de:  

Ao incluir a educação mariana no organismo da educação católica, a 
definição passa a ser formulada nos termos seguintes: O fim da 
educação mariana será obter, ao membro de Cristo e ao filho de 
Deus, a capacidade e a prontidão de encarnar, por meio da 
vinculação perfeita a Maria, por livre decisão e autonomamente, a 
perfeita atitude mariana ou o estilo de vida e de trabalho 
pronunciadamente mariano. (KENTENICH, 1984, p. 251) 
 

Maria é importante para a educação católica, pois representa uma 

abertura pessoal para Deus e para que sua vontade se realizasse. Pelo dogma da 

Igreja Católica é considerada santa, pura e virgem, ou seja, a culpa original a cercou, 

porém ela resistiu aliada ao divino, a graça da santidade a tomou por completo 

estabelecendo o vinculo da Aliança de amor de Deus com os homens, ela ousou ter 

fé, por fim, Maria é o modelo a ser seguido de educação, de educadora e como 

auxiliadora. Kentenich ainda ressalta que a vinculação mariana gera no homem a 

atitude mariana, por isso ela é tão importante para a educação.   
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4. CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa teve como finalidade investigar a obra e a proposta 

pedagógica do fundador de Schoenstatt, Padre José Kentenich, proposta esta 

presente em Londrina no Colégio Mãe de Deus, de 1936 aos dias atuais. A 

investigação preliminar indicou a existência de pesquisas que faziam a história deste 

Colégio, com a explicitação da sua proposta pedagógica. Como tema desta 

pesquisa, então, foi definido a análise da obra de Kentenich em que estão expressos 

os fundamentos da proposta. Assim, o problema que se colocou foi: Qual a 

concepção de Educação e Escola expressas na obra Linhas Fundamentais de uma 

Pedagogia Moderna para o educador católico, publicada em 1984.  

Sua proposta educacional pautada pela religião, utiliza a 

espiritualidade como fio condutor e essencial para que ela aconteça, afirmando que 

a ligação com Deus é a responsável pela renovação continua da Pedagogia.      

Definida por seus proponentes e seguidores como original e 

moderna, essa pedagogia segue as “cinco estrelas condutoras” responsáveis pela 

sua ação pedagógica. O percurso realizado para conhecer o movimento de 

Schoenstatt, possibilitou constatar que a pedagogia proposta por Kentenich permeia 

os conceitos religiosos, expressando valores morais tradicionalmente transmitidos 

pela Igreja Católica e historicamente conservados através da educação escolar. Sua 

fundamentação, na doutrina da Igreja Católica, é marcada pela influência de Santo 

Agostinho e São Tomás de Aquino, além de outros estudiosos. 

Para contextualizar o surgimento da proposta, percorremos a história 

da educação no século XX, marcada pelo o início da democratização do ensino em 

todo o mundo, com a defesa da educação pública, gratuita e para todos. É 

interessante observar que com o processo de democratização, as escolas se tornam 

laicas e a Igreja Católica perdeu de certa forma, o controle na transmissão de seus 

ensinamentos, ou seja, seu espaço no âmbito escolar passou a ser restrito, devido 

ao acordo realizado em conservar o caráter confessional, ou seja, o ensino religioso 

passa a ser optativo não mais obrigatório. Nesse sentido, a educação católica que 

Kentenich anseia já se encontrava enfraquecida. 



53 
 

Com a ditadura nazista, a situação da religiosidade e do caráter 

confessional das escolas sofreu uma queda brutal, pois com Hitler no poder as 

instituições religiosas foram cooptadas e/ou eliminadas por ele.  

Considerando que a educação católica se encontrava desvalorizada 

e sob o risco de se extinguir, então a proposta pedagógica de Kentenich apresenta 

um resgate ao cristianismo, a fé católica, a moral cristã; neste sentido podemos 

supor que este ato foi possível e realçado devido este confronto com o nazismo, ou 

seja, o nazismo foi um fator impulsionador para que a Obra de Schoenstatt se 

firmasse.  

A literatura analisada, permite, ainda, entender que o Movimento de 

Schoenstatt foi criado em 1914, porém se fortificou no período 1935 a 1965 quando 

esteve sob inspeção e observação da Igreja, com as Visitações Apostólicas até o ato 

de reconhecimento e aprovação de Roma.  

Ainda no aspecto da Visitação, é possível neste momento 

compreender por que Kentenich esteve sob observação da Igreja, pois atribui a si, 

como educador, uma missão recebida de Deus afirmando, ainda, que Schoenstatt 

era o local escolhido por Deus para realizar sua obra, assumindo a missão convicto 

de seu papel como sacerdote, fundador e educador. 

Ao assumir que “a ordem do ser é a ordem do agir”, explicita o 

caráter extremamente religioso de sua pedagogia. O educador deve se colocar como 

instrumento de Deus, disposto a realizar seus desejos, mostrando também o 

tradicionalismo que ele tenta conservar nos educadores, conceitua o educador como 

missionário, que deve resistir às diversidades que surgirem ao longo do tempo. 

 É interessante o conceito que ele atribui ao ‘tempo’ caracterizando-o 

como uma ferramenta imprescindível para analisar a educação, o termo indica que o 

autor está fazendo referencia aos diferentes contextos históricos, ou seja, a 

educação em seus devidos tempos. Acredita Kentenich que Deus fala com os 

humanos por meio das situações do tempo, no qual é possível o educador extrair do 

tempo (as diferentes contingências históricas da humanidade) a vontade de Deus 

para a sociedade a ser formada.  

É através da análise da situação do tempo que Kentenich identificou 

as adversidades sociais, morais e religiosas que a sociedade humana vinha 

enfrentando; entre elas, identificou as exigências a serem cumpridas pelo educador 

católico, referentes à educação escolar, familiar, das ruas, a finalidade do ser 
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educador e o processo educacional, ou seja, identificou a necessidade de pensar 

numa formação diferenciada para o educador católico.  

Nesta intencionalidade compreende-se o que representam as cinco 

estrelas condutoras para a pedagogia de Schoenstatt. Elas são os elementos que 

conduzem o educador a ver o aluno em seus vários aspectos do cotidiano e, a partir 

de então, poder intervir com eficácia. A proposta das cinco estrelas condutoras não 

trazem consigo apenas contribuições sobre o ser educador, mas sim conceitos de 

homem, de escola e de família, atribuindo as responsabilidades dos membros 

pertencentes a ela; cabe aqui destacar um dado importante, pois no momento em 

que o padre se refere a família, em especial à responsabilidade dos pais, enfatiza 

que a educação inicial (respeito, obediência, amor) vem de casa e não sendo 

possível responsabilizar a escola por esta parcela da atividade educativa.  Ainda nos 

dias atuais, século XXI, nos deparamos com situações semelhantes dos pais não 

educarem os filhos antes de entrar na escola e transferirem aos educadores oficiais, 

os da escola na terminologia de Kentenich, suas responsabilidades.  

Podemos observar que o padre se contradiz em alguns momentos, 

inicialmente pela titulação da obra ‘ pedagogia moderna’. A primeira impressão que 

se tem é que se trata de modernidade, de novidade, pelo menos eram minhas 

expectativas, e ao conhecer a obra, nos deparamos com uma proposta de escola 

confessional, na qual a pedagogia se refere ao objetivo da educação católica, 

permeada novamente pelo ‘teocentrismo’ na sociedade, defendida como a solução 

dos problemas frente ao nazismo, ao marxismo, ao coletivismo segundo Padre 

Kentenich. 

A crítica apresentada pelo autor ao coletivismo também contem uma 

aparente contradição. Na obra defende em primeiro lugar a existência de uma 

comunidade perfeita, na qual um se preocupe com o outro, o ser humano seja 

valorizado pelo outro; por outro lado faz criticas ao que denomina coletivismo como 

um problema vivenciado na época, porque o homem age coletivamente com 

influencias existencialistas e marxistas, como já apresentado. A analise dos escritos 

permitiu concluir que a diferença entre as duas formas apresentadas está em ter 

Deus ou o ser humano como centro de referencia; o coletivismo, ou comunidade, só 

é encarado como perfeito se Deus for o centro desta união.  

Contradiz-se também a dar a entender em sua obra, e por autores 

que o defendem, como uma proposta pedagógica universal, que abrace todas as 
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pessoas, porém sabemos que este é um projeto restrito, começando pelos princípios 

básicos, ele estava entrando no século da democracia, na qual a escola seria 

gratuita e laica, e apresenta uma proposta que oferece o oposto, a educação nos 

colégios confessionais, por exemplo, o Colégio Mãe de Deus. Sendo uma instituição 

particular, os pais pagam uma mensalidade, ou seja, o conceito de gratuito se 

desmancha; ainda, segundo Kentenich esta é uma proposta estritamente católica, 

de valores católicos como se no mundo existisse apenas uma religião, ou seja, o 

conceito de laico é extinto assim como a possibilidade de diversas formas de opção 

religiosa. 

Com isso podemos claramente identificar que o movimento de 

Schoenstatt pensa a educação e seu espaço físico como um mundo, porem um 

mundo fechado e restrito de educação, pois exige uma fé sobrenatural em Deus, em 

Maria e em toda a pedagogia pela qual Deus governa o mundo.  

É de valor destacar uma dimensão que esta pedagogia oferece, uma 

vez que enfatiza valores que a sociedade humana vem perdendo na atualidade 

como os valores familiares, a figura de pai, de mãe, a importância da presença dos 

mesmos no crescimento dos filhos; remete à influencia do carinho do lar, do 

respeito, do amor, da moral, ou seja, da vinculação familiar e religiosa, priorizando 

por meio das cinco estrelas potencializar a autonomia do educando, para que em 

meio aos problemas que futuramente venha a enfrentar possa optar pela atitude da 

moral, pelos valores inculcados pelos educadores. 

É interessante salientar, também, a importância que é dada ao papel 

do professor, como mediador de conflitos, como investigador da causa e do possível 

efeito a se obter; como aquele que adquire formas estratégicas de conduzir o 

educando, preparando não apenas para a profissão, mas para a vida, ou seja, o 

educador é tido como um possível instrumento de solução e amenização de 

problemas.  

Sendo assim, nota-se que o educador assumirá a postura de acordo 

com o conceito de Educação que Kentenich expressa, apresentando que deve 

permear o homem de forma que o conduza ao contato com o sobrenatural, Deus, o 

aproximando por meio das estrelas condutoras e da espiritualidade de Maria, Mãe 

de Deus, atingido o objetivo, promovendo seu desenvolvimento integral. 

Levando-se em conta o que foi observado sobre o conceito de 

Escola verifica-se que é tida como espaço de educação oficial conduzida por 
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pessoas, os educadores, que se encarregam de fazer o educando percorrer o 

caminho até Deus, que prepara para vida no sentido religioso e amplo da palavra, 

com isso é-se levado a acreditar que o movimento educacional de Schoenstatt, ao 

mesmo tempo em que passa a impressão de ser uma proposta universal, na qual 

todos os seres humanos necessitam se educar, afirma ser uma proposta com 

conceitos irreais para a configuração social que temos hoje, no século XXI, 

reduzindo a proposta apenas para o publico de crença católica, aparentando um 

ideal a se obter do desenvolvimento humano. 

Contudo, constato na minha experiência de pesquisadora iniciante 

que o esperado pode ser desanimador, ao imaginar que a obra conteria apenas o 

conteúdo das cinco estrelas condutoras. Porém ao iniciar a leitura da obra, deparei 

com o inesperado, o conteúdo foi além do que pude imaginar, percebi que não 

compreendia muitos parágrafos do que Kentenich dizia, havia muitas lacunas nas 

informações encontradas. Para preencher tais lacunas de forma a compreender a 

proposta foi necessário buscar novas fontes bibliográficas. Mais que isso, enfrentei a 

dificuldade da escrita e de compreensão de conteúdo, e a principal dificuldade, a 

desmotivação em pesquisar diante do inesperado aparecer.  

Foi desta forma que compreendi que ser pedagogo é encarar, como 

Kentenich aponta, as situações do tempo e agir, não ficar parada, compreender e 

conhecer a realidade do aluno, pois conflitos educacionais, fatores desanimadores, 

desmotivadores, problemas com alunos e quanto à própria metodologia poderão 

surgir, mas o importante é prosseguir, pedir ajuda se necessário, buscar novas 

fontes, enfim, este trabalho de conclusão de curso (TCC) em especial, me fez refletir 

diretamente sobre a atuação do pedagogo.  
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ANEXOS 

 

QUADRO CRONOLÓGICO DE PADRE JOSÉ KENTENICH 

 

 

1885 _ 16 de Novembro. 

O filho de Katharina Kentenich nasce em Gymnich e é batizado com o nome 

de Pedro José, no dia 19 de novembro na igreja paroquial de São Cuniberto, 

em Gymnich. Seria chamado de José. No registro de batismo figura como se 

tivesse nascido a 18 de novembro. Esta data também é encontrada em 

muitos documentos e biografias. Porém, conforme pesquisas feitas 

ultimamente, pode-se supor que, na realidade, ele nasceu a 16 de novembro. 

1891_Dezembro  

Mudança para Estrasburgo. Freqüenta a escola primária, provavelmente 

desde 29 de dezembro de 1891 até junho de 1892. 

1894_12 de Abril. 

A mãe leva seu filho a Oberhausen e o deixa no orfanato São Vicente. 

1897_Faz a 1ª Comunhão. 

Em 24 de setembro recebe a Crisma das mãos do Bispo Auxiliar Dr. Fisher, 

da cidade de Colônia, na então Igreja do Coração de Jesus (Notkirche), em 

Oberhausen. 

1899_23 de Setembro. 

O Padre Savels, pároco da Igreja dos Santos Apóstolos, em Colônia, leva 

José Kentenich a Ehrenbreitstein, perto de Coblença, à Casa dos Palotinos. 

Ali, José começa seus estudos humanísticos. 

1904_27 de Julho. 

José Kentenich termina seus estudos humanísticos e recebe o título de 

bacharel. 

1904_24 de Setembro. 

Com o rito da tomada de hábito, começa o noviciado de 2 anos na Casa-Mãe 

dos Palotinos em Limburgo, às margens do Lahn. O noviciado finaliza em 

1906_24 de Setembro. 

Primeira profissão. 11 de Outubro: Primeira tonsura. 
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1906/1907 

O irmão Kentenich adoece. Sua enfermidade é de longa duração. 

1907_24 de Setembro: Segunda profissão. 

11 de Outubro: Recebe as 4 ordens menores. 

1908_24 de Setembro: Terceira profissão. 

1909_24 de Setembro: Profissão perpétua. 

10 de Outubro: É ordenado subdiácono. 

1910_28 de Março: É ordenado diácono. 

8 de Julho: É ordenado sacerdote pela imposição das mãos do Monsenhor 

Vieter, Vigário Apostólico do Camerum. 

10 de Julho: Celebra sua primeira missa na Capela da Casa de Missões, em 

Limburgo. O Padre Provincial Kolb, atua como presbítero assistente e a 

homilia fica a cargo do Padre Karl Stehr. 

1911_18 de Setembro 

O Padre Kentenich torna-se professor em Ehrenbreitstein/Coblença. 

1912_8 de Setembro: 

Mudança para Schoenstatt. A partir de outubro é Diretor Espiritual na Casa de 

Estudos. 

27 de Outubro: O Padre Kentenich faz uma conferência, que posteriormente 

será chamada Ata de Pré-fundação. 

1912/1913 

Durante as férias de Natal funda-se a Associação Missionária. 

1914_19 de Abril: Fundação da Congregação Mariana da Casa de Estudos de 

Schoenstatt. 

Princípio de agosto: Declaração da Primeira Guerra Mundial. 

18 de Outubro: O Padre Kentenich faz uma conferência que é considerada 

como Ata da Fundação de Schoenstatt. Portanto, 18 de outubro de 1914 

constitui o Dia da Fundação do Movimento de Schoenstatt. 

1915_2 de Abril 

No dia da Sexta-feira Santa de 1915 a Capela de São Miguel, lugar de 

reuniões da Congregação Mariana, recebe o quadro com a imagem de Maria, 

que tem por título “Mãe Três Vezes Admirável”. 

1919_18 de Julho  
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O Padre Kentenich é destituído de seu cargo como Diretor Espiritual da Casa 

de Estudos de Schoenstatt. 

1920_Outono  

O Padre Kentenich muda-se temporariamente para Engers, no convento de 

Santo Agostinho. 

1935_8 de Julho  

Celebração das bodas de prata sacerdotais. 

1939_1º de Setembro  

Declaração da Segunda Guerra Mundial. 

1941_14 de Setembro  

Depois que vários colaboradores do Padre Kentenich já haviam sido presos, 

ele também é interrogado, nesta data, em Schoenstatt, pela Gestapo (Polícia 

Secreta do Estado). 

20 de Setembro: O Padre Kentenich tem de ir a Coblença para apresentar-se 

à Gestapo. É interrogado e preso. Começa seu encarceramento de quatro 

semanas em um calabouço subterrâneo. 

21 de Setembro: O Padre Kentenich é interrogado pela segunda vez por um 

pedido expresso de sua parte. Isto não muda nada quanto a sua prisão 

subterrânea. 

18 de Outubro: Fim da prisão subterrânea. 

21 de Outubro: Primeira carta enviada da prisão para Schoenstatt. 

13 de Dezembro: O Padre Kentenich começa a celebrar a Santa Missa, 

clandestinamente, no cárcere de Coblença. 

1942 

13 de Janeiro : Terceiro interrogatório da Gestapo. 

16 de Janeiro: O Padre Kentenich recebe ordem de ser posto em prisão 

preventiva e feito um exame médico é declarado apto para o campo de 

concentração. 

20 de Janeiro: Padre Kentenich decide-se livremente ir ao campo de 

concentração – “Segundo Marco Histórico de Schoenstatt”. 

11 de Março: Começa o traslado para Dachau. 

13 de Março: Chega a Dachau, na barraca de entrada. 

29 de Junho: É enviado a trabalhar no setor de “Desinfecção”. 
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23 de Agosto: Da barraca de entrada é mandado para a barraca dos 

sacerdotes poloneses. 

13 de Outubro: Da barraca dos sacerdotes polacos é trasladado para a 

barraca dos clérigos alemães. 

1943 

19 de Março: Primeira Santa Missa no campo de concentração. 

1944 

9-10 de Março: Prisão no “bunker para ficar em pé” e interrogatório feito por 

uma comissão especial da Gestapo. 

24 de Setembro: Primeira conferência do ciclo de três, as quais, juntas, 

constituem na história de Schoenstatt “A Terceira Ata de Fundação”. 

18 de Outubro: Segunda conferência da “Terceira Ata de Fundação”, por 

motivo do 30º aniversário da fundação de Schoenstatt. 

8 de Dezembro: Terceira conferência da “Terceira Ata de Fundação”. 

1945 

6 de Abril: É libertado do campo de concentração de Dachau. O certificado de 

libertação já havia sido assinado em 24 de março. 

20 de Março: Chegada a Schoenstatt. 

15-20 de Outubro: Em Schoenstatt é realizada a primeira semana de outubro 

como Semana de Gratidão. 

1947 

14 de Março: O Padre Kentenich é recebido, em audiência privada, pelo Papa 

Pio XII. 

15 de Março: Depois de diversas viagens à Suíça, entre 1945 e 1947, o Padre 

Kentenich viaja à América do Sul: Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Em 12 

de setembro parte do Rio de Janeiro para Roma, chegando a Schoenstatt em 

11 de outubro. 

20 de Outubro: Nova viagem, primeiro para a Suíça; depois, a 29 de 

dezembro, parte de Genebra para a África do Sul, chega a Johanesburgo em 

31 de dezembro. 

1948 

4 de Abril: Vôo da África do Sul à América do Sul; primeiro ao Brasil, depois 

ao Chile. 

4 de Junho: Parte do Chile para os Estados Unidos. 
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6 de Setembro: Vôo de regresso dos Estados Unidos à América do Sul. 

1950 

19 de Janeiro: Vôo de regresso do Chile, passando pelo Brasil e indo a Roma. 

28 de Fevereiro: depois de ficar algum tempo na Suíça, regressa a 

Schoenstatt. 

8 de Julho: 40º aniversário de sua ordenação sacerdotal. 

1951 

17 de Janeiro: Parte para sua terceira viagem à América do Sul. 

Semana Santa _ Começo de Visitação Apostólica na Obra de Schoenstatt. 

17 de Abril: Vôo de regresso a Roma. 

7 de Maio: Regresso a Schoenstatt. 

22 de Outubro: Despedida de Schoenstatt, indo primeiro para a Suíça, depois, 

em 23 de novembro, a Roma. 

1952 

16 de Janeiro: Viaja para a Suíça e, dali, em 17 de janeiro, parte de Zurique 

para a América do Sul. 

20 de Junho: Vôo de Santiago do Chile a Milwaukee, Estados Unidos, onde 

chega a 21 de junho. 

1953 

3 de Agosto: Finaliza a Visitação Apostólica a Obra de Schoenstatt. 

1955 

18 de Novembro: Celebração dos setenta anos do nascimento do Padre 

Kentenich, em Milwaukee. 

1956 

24 de Setembro: Bodas de ouro da profissão do Padre Kentenich. 

1959_Páscoa  

Na Páscoa deste ano o Padre Kentenich é designado Diretor Espiritual dos 

paroquianos de fala alemã em Milwaukee. Desempenha este cargo até sua 

partida em 16 de setembro de 1965. 

1960 

8 de Julho: Bodas de ouro sacerdotais. 

1964 

18 de Outubro: 50º aniversário da existência de Schoenstatt. 

1965 
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16 de Setembro: Partida de Milwaukee para Roma, onde chega a 17 de 

setembro. 

20 de Outubro: A assembléia plenária dos cardeais do Santo Ofício revoga 

todas as resoluções sobre o Padre Kentenich. Em 22 de outubro o Papa 

Paulo VI confirma as resoluções dos cardeais. 

16 de Novembro: Admitido ao clero da Diocese de Muenster pelo Bispo Dom 

José Hoeffner.  

18 de Novembro: Celebração do 80º aniversário de nascimento do Padre 

Kentenich. 

22 de Dezembro: O Padre Kentenich é recebido em audiência pelo Papa 

Paulo VI. 

24 de Dezembro: Volta a Schoenstatt. 

1966 

13 de Janeiro até 11 de Fevereiro Estadia em Roma. 

9 de Março: Regressa a Schoenstatt. 

1967 

16 de Julho: Viagem a Dachau por motivo da celebração dos 25 anos da 

fundação dos Irmãos de Maria de Schoenstatt e da Obra das Famílias. 

1968 

Domingo, 15 de Setembro: Pela manhã, pouco depois das 7 horas, o Padre 

Kentenich falece, na sacristia da recém construída Igreja da Trindade (Igreja 

da Adoração) no Monte Schoenstatt. Acabara de celebrar a Santa Missa pela 

primeira vez na nova igreja. 

20 de Setembro: Enterro no lugar de seu falecimento. 
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