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RESUMO 
 

 

Este trabalho de conclusão de curso insere-se na área de História da Educação e 
tem como tema os saberes docentes católicos expressos pelo educador Theobaldo 
Miranda Santos (1904-1971) na revista A Ordem. Este periódico foi criado em 1921, 
no Rio de Janeiro, por lideranças católicas com o fim de congregar intelectuais bem 
como difundir uma cultura católica. O corpo documental analisado é composto por 
dezesseis artigos publicados entre os anos 1935 e 1944. Nosso objetivo era verificar 
quais saberes o professor, como um agente fundamental de socialização católica, 
deveria possuir e articular. Importante salientar que os textos de Theobaldo Miranda 
Santos analisados somente podem ser compreendidos ao considerarmos que, nos 
anos 1930, houve forte oposição entre educadores católicos e adeptos da Escola 
Nova. Embora o cenário pedagógico estivesse partilhado por ambas as tendências, 
no espaço das políticas públicas o escolanovismo perdera força, especialmente a 
partir de 1935, com o gradativo fechamento de regime do governo Vargas, efetivado 
com a instituição do Estado Novo, em novembro de 1937. Já para os católicos, esse 
governo, desde seu início em 1930, havia se configurado como um canal aberto 
para a concretização do projeto de recatolização da sociedade, que tinha como um 
dos pontos principais a educação, elemento valorizado também pelo governo de 
Vargas, haja vista a notoriedade do Ministério da Educação e Saúde, criado 14 de 
novembro de 1930. Em 1934, a pasta passou a ser ocupada por Gustavo 
Capanema (1900-1983), que encontrou em Alceu Amoroso Lima (1893-1983), líder 
do laicato católico no projeto de recatolização, seu grande conselheiro e 
mobilizador de relações sociais para viabilizar projetos do seu Ministério, até 1945, 
quando se encerra o governo Vargas. É nesse contexto que Theobaldo Miranda 
Santos escreveu seus artigos para A Ordem. Os artigos serão analisados 
considerando principalmente os seguintes temas: concepção de pedagogia 
moderna; ideia de Pedagogia; concepção de método de ensino; concepção de 
disciplina escolar; concepções de escola, família e Igreja como espaços educativos.  
 
Palavras-chave: História da Educação. Intelectuais brasileiros. Catolicismo 
Theobaldo Miranda Santos. Saberes docentes. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é analisar os 

saberes docentes católicos no pensamento de Theobaldo Miranda Santos (1904-

1971). Para tanto, serão estudados os artigos do autor publicados na revista A 

Ordem, entre os anos de 1935 e 1944. 

A escolha do tema tem raízes na graduação em História cursada nos 

anos 1990, nesta mesma instituição de ensino superior, quando surgiu o interesse 

de estudo pelo primeiro governo de Getúlio Vargas (1882-1954), de 1930 a 1945. 

Chamava-nos a atenção o discurso antiliberal de direita articulado por esse governo, 

consonante com discursos de outros grupos sociais, dentre os quais a elite católica 

brasileira. Além disso, esse governo compartilhava com significativo número de 

intelectuais uma perspectiva hierárquica do social, segundo a qual governar 

demandava saber científico. Tal modo de pensar a política era contrastante com a 

encontrada em fases anteriores da História do Brasil, nas quais o poder era 

organizado tendo por base legitimações hereditárias ou de propriedade.  Assim, 

destacou-se o Ministério da Educação e Saúde que entre os anos de 1934 e 1945 

teve a frente Gustavo Capanema, que, de certa forma paradoxalmente, contou, ao 

longo desses anos, com intelectuais renomados e de matizes ideológicos 

diversificadas. Ao lado do respeito ao conhecimento de seus colaboradores, o 

ministro possuía suas próprias afinidades políticas e pessoais, que permitem 

compreender a presença marcante ao seu lado do educador Alceu Amoroso Lima, 

líder do laicato católico. Mesmo sem ocupar qualquer cargo no ministério 

Capanema, dada sua atuação como líder, exerceu razoável poder sobre as decisões 

ministeriais, e elevou-se em notoriedade à época e para a posteridade.    

 No exercício dessa liderança, Alceu Amoroso Lima tinha como uma 

de suas tarefas dirigir a revista A Ordem, fundada em 1921, que além de divulgar 

uma cultura católica cumpria a função de congregar intelectuais dessa confissão 

religiosa. Estreitando o olhar sobre a literatura da história da educação, pudemos 

constatar a contribuição da figura de Theobaldo Miranda Santos à publicação. 

Inicialmente soubemos que se tratava de um intelectual católico defensor do método 

ativo. Aguçou-nos, então, a vontade de conhecer como isso se conciliava nas ideias
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do autor. Mais especificamente, questionamos que saberes esse autor católico 

acreditava que o professor católico devia ter para orientar sua docência.  

Definimos que seus artigos da revista seriam as fontes na busca 

dessa resposta porque eram dirigidos aos católicos. A delimitação desse conjunto de 

documentos como fontes também confere particularidade a essa pesquisa pois o 

autor católico é conhecido especialmente pelos manuais voltados às normalistas, de 

grande  vendagem entre os anos 1940 e 1970.  

 Imaginávamos que o Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade 

(CAAL), localizado em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, pudesse ter a coleção 

da revista A Ordem (1921-1980). Já tínhamos em mãos parte do Índice da revista 

A Ordem (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO PENSAMENTO BRASILEIRO, 

1987), de 1921 a 1945, mas era preciso verificar se havia artigos de Theobaldo 

Miranda Santos posteriores a esse período. Solicitamos, então, o envio do restante 

do índice, e aproveitamos para perguntar se havia sob a guarda do CAAL a coleção 

do periódico. Essa instituição enviou-nos o índice, mas em relação à revista informou 

que possuía apenas alguns números esparsos.  

Após o estudo do índice da revista, identificamos os artigos de 

autoria de Theobaldo Miranda Santos cuja sequência definiu como delimitação 

temporal o período de 1935 a 1944. O próximo passo era termos acesso aos 

documentos para suceder o seu estudo, o que havíamos programado para os mais 

tardar nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, 2012. 

 Em pesquisa de catálogos virtuais de várias bibliotecas constatamos 

que a Biblioteca da UNESP-Assis possuía vários números d’A Ordem. Enviamos a 

lista de artigos para que fossem localizados na coleção. A informação que obtivemos 

foi que os números da revista que foram indicados não conferiam com os que se 

encontravam no acervo. Uma vez que eram férias e não funcionava no período o 

serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT) recomendaram a visita ao acervo e o 

manuseio do material, e, então, a solicitação de cópias. Estivemos e em Assis e 

obtivemos 13 dos 16 artigos estudados.  

 Funcionários daquela biblioteca forneceram-nos pistas sobre os 

prováveis números da revista dos artigos que ainda faltavam. Após o início do ano 

letivo da Universidade Estadual de Londrina, fomos à Biblioteca Central e 

solicitamos, via COMUT, tais artigos localizados na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo.   
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 Com os artigos em mãos, foi feita uma primeira leitura, mais geral, 

com o intuito de confirmar a viabilidade de resposta ao questionamento, ou seja, se 

haveria saberes que os professores católicos deveriam possuir, de acordo com 

Theobaldo Miranda Santos. Pretendíamos verificar se os conteúdos da filosofia 

católica relacionam-se à proposição de uma organização pedagógica que serviria de 

base para atuação desses professores. Além disso, uma vez que os escritos de 

Theobaldo Miranda Santos foram produzidos em diferentes momentos políticos do 

Governo Vargas dos anos de 1930 e 1940, definimos, também como objetivo, 

identificar se o seu discurso sofrera mudanças frente à reordenação política, e que 

mudanças foram essas. Nesse segundo aspecto, percebemos que a mudança era 

referente ao escolanovismo, não tratando o autor de política mais diretamente 

vinculada às ações do governo. 

 No breve estudo que realizamos, a revista A Ordem foi vista como 

lugar de sociabilidade de intelectuais católicos e de ideias católicas, que tentamos 

compreender por meio do educador Theobaldo Miranda Santos e de seu 

pensamento pedagógico. Não tivemos preocupação de cruzar suas ideias com as de 

outros autores da revista, mas foi possível perceber diferenças que ao nosso dever 

demandam mais esclarecimentos, em outro estudo. Por exemplo, embora Theobaldo 

Miranda Santos tivesse grande reverência por Alceu Amoroso Lima, conciliou 

aspectos do escolanovismo com a pedagogia tradicional enquanto Alceu Amoroso 

Lima rechaçava aquele modelo pedagógico com veemência.   

 Nesse processo de pesquisa fomos subsidiados em nossa leitura 

das fontes pela historiografia que trata dos anos da Primeira República e dos anos 

1930 e 1940. O processo de pesquisa resultou num texto organizado em três 

capítulos. 

 No primeiro capítulo, intitulado Theobaldo Miranda Santos e seu 

tempo: o contexto de debate educacional entre católicos e escolanovistas nos 

anos 1930, aborda as principais questões políticas vinculadas à Igreja Católica e 

aos intelectuais católicos por meio de uma discussão bibliográfica do contexto no 

qual nosso autor estava inserido. A Igreja construiu sua relação com a elite dirigente 

do país, partindo de críticas à histórica adoção do liberalismo pelos governos 

brasileiros desde 1891, ao mesmo tempo em que criticava o comportamento apático 

dos católicos brasileiros, sobretudo sua parcela intelectual. Marco dessas críticas foi 

a Carta Pastoral do arcebispo de Olinda, D. Sebastião Leme (1882-1942), escrita 
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em 1916, cujos apelos também seriam respondidos por Alceu Amoroso Lima, a partir 

de sua conversão em 1928, e por intelectuais que compuseram seu círculo 

intelectual. Além de apresentarmos o panorama de formação de um grupo intelectual 

católico focado na questão da educação, inserimos Theobaldo Miranda Santos no 

grupo, apresentando uma sucinta biografia do intelectual e enfatizando as afinidades 

com o grupo católico. Como já foi mencionado, A Ordem foi um canal de articulação 

de ideias católicas, por isso a revista é uma temática que consta nesse capítulo 

inicial. Por fim, tratamos do quadro de confrontos travados entre os educadores 

católicos e os educadores da Escola Nova brasileira. 

Nos segundo e terceiro capítulos expusemos a análise dos 

artigos. No segundo, intitulado Concepções de Método de Ensino e de Disciplina 

na Pedagogia Moderna de Theobaldo Miranda Santos tratamos da ideia de 

intelectual engajado tendo em mente que a revista foi um meio de engajamento 

explorado por Theobaldo Miranda Santos. Em seguida buscamos expressar em que 

consistia a concepção de pedagogia moderna, expressão usada para dar título a 

quatro artigos publicados entre os anos de 1939 e 1941. Tratamos ainda sobre a 

compreensão do autor sobre método de ensino na escola ativa e de como 

incorporou certas recomendações de procedimentos metodológicos em seu aporte 

teórico católico. Relacionado também ao método ativo, tratamos da concepção de 

disciplina. 

Por fim, na seção Saberes docentes católicos discutimos as 

concepções de homem e educação do autor, sua perspectiva da pedagogia e seu 

entendimento dos papéis da escola, da família e da Igreja como espaços incumbidos 

da missão de formar o ser humano. 

A legitimidade do ofício do professor nasce nos seus saberes, tanto 

nos específicos de determinada disciplina como nos pedagógicos. Essas foram 

preocupações de Theobaldo Miranda Santos e, a partir das quais, podemos refletir 

sobre o presente. O ofício da docência possui a marca do devir: o que desejamos 

para os estudantes, o que desejamos para a sociedade. Justamente essa 

inquietação com o devir, com o futuro, movia educadores escolanovistas e 

educadores católicos, sujeitos e ideias que fizeram dos 1930 anos tão acalorados.  



 

 

2 THEOBALDO MIRANDA SANTOS E SEU TEMPO: O CONTEXTO DE DEBATE 

EDUCACIONAL ENTRE CATÓLICOS E ESCOLANOVISTAS NOS ANOS 1930  

 

 

Este capítulo inicial tem por objetivo discutir a vida e a obra de 

Theobaldo Miranda dos Santos. Pretendemos inserir autor e seus escritos no 

contexto no qual viveu e produziu seus artigos, nossa fonte central neste trabalho.  

Os artigos de Theobaldo Miranda Santos foram publicados na 

revista A Ordem entre os anos de 1935 e 1944. Para compreensão da análise dos 

conteúdos presentes em seus artigos, é necessário antes levar em consideração 

que tais conteúdos foram elaborados dentro do compartilhar de perspectivas do 

grupo do qual fazia parte no período, o de intelectuais católicos, no confronto com 

ideias opostas, no campo da educação, especialmente a dos escolanovistas.  

Todavia, tanto as concepções católicas quanto as escolanovistas se 

fizeram como questionamento à situação econômica e política brasileira. O Brasil era 

considerado atrasado segundo o ideário industrial e progressista que se difundia no 

início do século XX, e o discurso que propagava um ideal de desenvolvimento e 

progresso eram centrados na crença na educação como propulsora dessa 

modernização. Por essa razão serão considerados como ponto de partida para a 

compreensão do pensamento do autor o contexto de fortalecimento do grupo 

católico, o lugar de Theobaldo Miranda Santos nesse grupo e a revista como lugar 

de socialização e divulgação de suas perspectivas. Por último, o avançar do 

escolanovismo nos anos 1930 e a forte oposição dos católicos. 

 

 

2.1 Os católicos e a educação 
 

 

No final dos anos 1920 e início dos 1930, o princípio liberal de 

separação entre Estado e Igreja foi amplamente discutido. Implantado com a 

Constituição de1891, a primeira da República, proclamada em 1889, não era apenas 

esse aspecto liberal que era posto em dúvida, e sim a sua credibilidade como matriz 

política para organização do Estado. A Igreja argumentava que as injustiças sociais 
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eram consequência da organização laica. Em parte expressava, por meio da crítica, 

o descontentamento pela perda de espaço na relação com o Estado e apresentava-

se como uma possível interlocutora perante distintos seguimentos sociais, sobretudo 

parte de intelectuais e de políticos, que simpatizavam com a ideia da derrocada do 

liberalismo.  

O discurso antiliberal é adequável a diferentes emissores, variando 

entre o de extrema esquerda ao de extrema direita. Sejam contrários ao liberalismo 

ou se alinhando a ele, muitos grupos compareceram à cena política, para fazer valer 

sua leitura de mundo e apresentar seus projetos. Neste sentido, o ano de 1922 é 

emblemático, já que ocorreu a primeira revolução tenentista, a criação do Partido 

Comunista, a criação do Centro Dom Vital e a Semana de Arte Moderna de 1922. 

(OLIVEIRA, 1989). A importância conferida à educação pela intelectualidade nesse 

período deve ser vista como parte das transformações que estavam em curso.  

 A Revolução de 1930 representou a vitória de parte dos desejosos 

por mudança que se haviam multiplicado durante os anos 1920. O gaúcho Getúlio 

Vargas (1882-1954) encabeçou, como candidato à presidência pela Aliança Liberal, 

a oposição à sucessão situacionista do paulista Júlio Prestes (1882-1946), indicado 

pelo também paulista Washington Luís (1869-1957). Tal indicação rompia com o 

pacto oligárquico que previa o revezamento entre paulistas e mineiros na 

presidência. Vencedor do pleito, no discurso dos participantes do movimento de 

1930, Júlio Prestes representava a força oligárquica que se fortalecera na Primeira 

República e manteve o Brasil no atraso. O movimento de 1930, que tinha 

primeiramente o objetivo de impedir a posse de Júlio Prestes, defendia a reforma do 

sistema político, a centralização do poder e reformas sociais (FERREIRA; 

SARMENTO, 2002).   

A Aliança Liberal foi formada por uma coligação de forças políticas e 

partidárias pró-Vargas que tinha como base de sustentação os políticos de situação 

de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba e mais grupos de oposição ao 

governo federal de vários estados, tais como o Partido Democrático de São Paulo e 

facções civis e militares descontentes. A plataforma aliancista foi montada com a 

preocupação de conquistar também a simpatias das classes médias e dos setores 

operários. Incluíam em seu programa, por exemplo, instituição do voto secreto e da 

Justiça Eleitoral, aplicação da lei de férias, regulamentação do trabalho do menor e 

da mulher (FERREIRA; SARMENTO, 2002).   
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Vitoriosos, liderados por Getúlio Vargas, os integrantes do 

movimento instalaram um governo provisório e buscaram ampliar suas bases de 

sustentação com propostas que agradariam outros campos sociais.   

Entre as instituições que tomaram parte ativa nesse novo momento 

político, a Igreja Católica constituiu-se como um importante protagonista, que 

também elaborou, durante a década que findava, os 1920, um novo discurso. Este 

papel foi desempenhado por intelectuais do Centro D. Vital, dirigido de 1922 a 1928 

por Jackson de Figueiredo (1891-1928) e sucedido por Alceu Amoroso Lima (1893-

1983). Essa instituição foi fundada em 1922, na cidade do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de sanar as deficiências dos católicos brasileiros no que se refere a 

ignorância em relação às tradições de normas do catolicismo. ―O instrumento 

saneador desta condição [...] consistia na arregimentação de intelectuais dedicados 

à divulgação da fé católica.‖ (HENZE, 1995. p. 64). Isto é, os católicos organizaram 

uma instituição que iria aglutinar intelectuais com o objetivo de desenvolver e 

promover o pensamento da Igreja Católica romanizada.    

A Primeira República pode ser considerada, então, um período 

estratégico na recatolização do país, com ampliação de bases de atuação moral, 

social e política do grupo católico. (GOMES, 1999, p. 30). Temos como ponto de 

partida desse processo a Carta Pastoral de 1916 escrita por D. Leme (1882-1942), 

na ocasião, arcebispo de Olinda, e dirigida aos católicos de Olinda e Recife. Na 

carta, ele conclamava o laicato católico à participação na tarefa de recristianizar o 

país. Nesse documento, o arcebispo escreveu sobre os católicos no Brasil: ―Somos 

uma maioria que não atua‖, ―somos uma maioria asfixiada‖. ―O Brasil que aparece, o 

Brasil-nação, esse não é nosso. É da minoria.‖ (D. Leme apud RAJA BABAGLIA, 

1962, p. 70). 

Tânia Salem (1982) analisa esse documento. Para a autora, os 

católicos compreendiam que tiveram sua posição de direito na condução dos 

destinos do Brasil solapada por uma minoria que encabeçava a república positivista. 

Esclarece ainda que  

 

Mais do que uma humilhação para a Igreja, essa situação é apontada 
como responsável pelos conflitos e desordens que assolavam a 
sociedade brasileira naqueles anos. Interpretando a fragilidade de 
nossa estrutura econômica, política e social como decorrente, em 
última instância, de uma crise de ordem moral, D. Leme adverte que 
somente a recristianização da sociedade seria capaz de restaurar a 



 
14 

 
 

  

unidade espiritual do país, devolvendo-lhe seu equilíbrio e harmonia 
natural (SALEM, 1982) 

 

Esse projeto de recatolização ganhou amplitude nas décadas 

seguintes, anos 1920 e 1930, corroborado pelo alargamento de possibilidades 

técnicas de comunicação, das quais os religiosos começaram a fazer uso. Dentre 

essas possibilidades, podemos destacar a fundação de revistas, especialmente A 

Ordem que, lançada em 1921, significou a ―materialização organizacional do projeto 

de expansão da Igreja particularmente voltado para a intelectualidade.‖ (GOMES, 

1999, p. 52).   

O Centro Dom Vital assumiu a publicação da revista A Ordem tão 

logo se organizou. Transferido para o Rio de Janeiro em 1921, D. Leme participou 

de maneira decisiva na criação desses órgãos e foi seu essencial incentivador, 

congregando um seleto grupo de intelectuais. Dentre os muitos sujeitos que 

compartilhavam ideias católicas, Alceu Amoroso Lima foi o mais proeminente no 

período, uma vez que podemos considerar sua liderança no que se refere aos 

intelectuais leigos católicos.  

Antes de se engajar no movimento católico, Alceu Amoroso Lima 

tinha seu valor de intelectual reconhecido por sua produção nos anos 1910 e 1920. 

Usando o codinome Tristão de Atayde ele escreveu para jornais e revistas se 

pronunciando sobre questões relativas à nacionalidade, principalmente por meio da 

crítica literária. No entanto, as transformações do Brasil, tão desejadas por ele, 

seriam buscadas, de forma mais incisiva e com receptividade maior por membros do 

governo, no campo da educação nos anos 1930, e que o posicionou no centro dos 

debates. (CURY, 1999).  

 Sua presença em âmbito nacional como intelectual ligado à Igreja 

nasceu com o que chamou de recuperação da fé católica, uma vez que recebera 

uma criação convencional nessa religião. Alceu Amoroso Lima contava que foi 

Jackson de Figueiredo o responsável pelo estabelecimento de seu fervor religioso, a 

partir da correspondência que trocaram entre 1924 e 1928. O início de seu 

engajamento como intelectual católico foi marcado pelo seu texto, escrito em 1928, 

Adeus à disponibilidade: carta a um amigo, dirigida a Sérgio Buarque de Holanda 

(1902-1982). Nesse texto, tece considerações a respeito do impacto do final da 

Primeira Guerra Mundial e pondera sobre o peso do conflito e suas consequências 
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para sua conversão e sua mudança de postura no período pós-guerra, datando, 

para ele, aquele conflito o fim do século XIX. (MEDEIROS, 1978, p. 222).  

A notoriedade de Alceu Amoroso Lima foi redimensionada pelo fato 

de que, durante os anos 1930, estabeleceu relações muito próximas com a elite 

política brasileira que ascendeu pós-Revolução de 1930, e que, configurou-se como 

um canal aberto para a concretização dos projetos da Igreja.  

A efetivação dos projetos demandava a realização de articulações e 

negociações em diferentes âmbitos. Isso justifica a importância conferida aos meios 

de divulgação de ideias utilizadas pelo grupo. Dentre os meios utilizados, um dos 

mais destacados foi a revista A Ordem (1921-1980). Todavia, são os sujeitos sociais 

que estruturam lugares de sociabilidade onde compartilham pensamentos, 

afinidades, e deles fazem projetos.  

Os católicos construíram uma rede de intelectuais que tinham em 

Alceu Amoroso Lima o líder, mas essa liderança tinha o suporte da atuação de 

muitos intelectuais, dentre os quais destacaram-se, em se tratando de  educação, o 

escolanovista Everardo Beckauser (1879-1951), o professor e filósofo Leonardo Van 

Acker (1896-1986) e Theobaldo Miranda Santos (1904-1971), o último, importante 

autor de manuais para formação de professores nas Escolas Normais. 

 

 

2.2 Theobaldo Miranda Santos: biografia e engajamento 
 

 

Assim como Alceu Amoroso Lima atribuiu a Jackson de Figueiredo 

sua conversão ao catolicismo, Theobaldo Miranda Santos atribuiu a Alceu Amoroso 

Lima o mesmo evento em sua vida. Sobre essa questão, por ocasião do Congresso 

Eucarístico de 1935 na cidade de Campos, Rio de Janeiro, escreveu o texto 

intitulado Depoimento, publicado n‘A Ordem: 

  

Alceu Amoroso Lima! A missão de vos saudar em nome dos 
catholicos da minha terra é uma incumbência grata e honrosa que 
para o meu espírito se reveste de uma significação especial. 
Ninguém mais do que eu poderia ter a suprema felicidade de vos 
transmitir a expressão da nossa alegria e do nosso profundo 
desvanecimento pela vossa visita a Campos. E a razão do intimo 
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jubilo que me empolga ao dirigir-vos esta modesta saudação é‘ a 
seguinte: sou catholico convertido por vós.  
A força attrahente e persuasora de vossa intelligencia superior e a 
irradiação de vossa cultura universal e o exemplo impressionante da 
vossa fé viva, pura e inabalável foram os fatores que mais 
contribuíram para minha conversão ao catholicismo. (SANTOS, 
1935b, p. 30). 

 

 

Após sua conversão, Theobaldo Miranda Santos construiu uma 

trajetória profissional respeitável, embora não seja citado como um sujeito 

protagonista desse momento histórico nas análises de referência sobre 

intelectualidade nos anos 1930 e 1940, como Intelectuais e classe dirigente no 

Brasil (1920-1945), de autoria de Sérgio Miceli (1979), Os intelectuais e a política 

no Brasil: entre o povo e a nação, de Daniel Pécaut (1990); Tempos de 

Capanema, de Simon Schwarztman, Helena Bonemy e Vanda da Costa (1984). 

Mais recentemente, sua produção intelectual tem sido estudada por pesquisadores 

vinculados a programas de pós-graduação por conta da significativa atuação como 

autor de manuais didáticos. Tem-se, como exemplo, a dissertação de mestrado de 

Vivian Batista da Silva (2001), História de leituras para professores: um estudo 

da produção e circulação de saberes especializados nos “manuais 

pedagógicos" brasileiros (1930-1971); a dissertação de Roberlayne de Oliveira B. 

Roballo (2007), intitulada História da educação e a formação das professoras 

normalistas: as lições de Afrânio Peixoto e de Theobaldo Miranda Santos; o 

trabalho de doutorado de Orlando José de Almeida Filho (2008), A estratégia de 

produção e circulação católica do projeto editorial das coleções de Theobaldo 

Miranda Santos (1945-1971).   

Para quem compreende a história como a ação dos múltiplos 

sujeitos, o fato de Theobaldo Miranda Santos não ser de notoriedade, tal como o foi 

Alceu Amoroso Lima à época e na posteridade na produção historiográfica, não 

deve ser de preocupação de grande monta.  Relevante é justamente apontar para os 

sujeitos em sua capacidade de agir, de fazer a história. É neste intuito que se 

apresenta uma breve biografia desse intelectual. 

 As informações biográficas sobre Theobaldo Miranda Santos foram 

obtidas no trabalho de mestrado de Maria Helena de Jesus Silva Morais (2004) que 

as coletou junto à família do intelectual. Algumas datas dos eventos da trajetória do 
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autor não são precisas, e, embora a autora não explique, provavelmente se justifique 

na dificuldade de organização da memória por parte de quem colabora com o 

pesquisador, no caso, da família.  

Theobaldo Miranda Santos nasceu em 22 de junho de 1904, na 

cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. De família tradicional, nessa 

mesma cidade, diplomou-se pelo Liceu de Humanidade e na Escola Normal Oficial. 

Concluiu o curso de Odontologia e Farmácia no Colégio Grambery, de Juiz de Fora, 

estado de Minas Gerais. Nesse estado, iniciou sua carreira de professor na Escola 

Normal de Manhuaçu, na região da Zona da Mata. (MORAIS, 2004). 

De volta à cidade de Campos, tornou-se diretor do mesmo Liceu de 

Humanidades onde havia estudado e também  diretor da Escola Normal. Nas duas 

instituições lecionou diversas disciplinas, como Física, Química, História Natural. No 

Colégio Nossa Senhora auxiliadora foi professor de História da Civilização. Na 

Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Campos foi catedrático da História 

Natural. Na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campos, catedrático de 

Ortodontia e Odontopediatria.  

Autodidata, lia e falava francês, inglês, espanhol e alemão (MORAIS, 

2004). Em seus artigos para a revista A Ordem, podemos observar o frequente uso 

de obras e autores nessas línguas, inclusive com citações. 

Após o período candente de disputa entre católicos e 

escolanovistas, entre 1931 e 1937, os primeiros consolidavam espaços em cargos 

de poder político e em cargos acadêmicos. Nesse contexto, Theobaldo Miranda 

Santos se transferiu, em 1938, de Campos para Niterói, então capital do Estado do 

Rio de Janeiro, com o objetivo de ocupar o cargo de Secretário de Educação do 

Estado. Também foi nomeado professor da Universidade do Distrito Federal onde 

ocupou a cátedra de Prática de Ensino. Colaborou com o Instituto Católico de 

Estudos Superiores, futura Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

Em 1942 passou a ocupar o cargo de Diretor Geral do Departamento 

de Educação Primária no governo de Henrique Dodsworth (1895-1875), interventor 

do Rio de Janeiro, Distrito Federal, durante o Estado Novo (1937-1945). Continuou a 

lecionar Filosofia e História da Educação na Pontifícia universidade Católica e na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Úrsula. 

Sua vida foi bastante intensa no desempenho de funções em cargos 

políticos e em cargos acadêmicos. Concomitantemente à ocupação desses cargos, 
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Theobaldo Miranda Santos compunha um capital intelectual que o transformaria em 

um dos autores mais lidos por educadores em formação por meio de manuais 

direcionados a cursos normais e também ao curso de Pedagogia. Esses manuais 

tinham um público geral, isto é, na prática não era determinante para o 

encaminhamento das publicações se o professor em formação era católico ou não. 

Já os artigos d‘A Ordem eram focados nos leitores de confissão católica.  

Considerando este aspecto, tem-se por preocupação o conjunto de saberes que 

Theobaldo Miranda Santos compreendia que o educador católico deveria possuir 

expressos por ele em seus artigos para a revista. 

 

 

2.3 Theobaldo Miranda Santos e a revista A Ordem 
  

 

A criação da revista A Ordem e do Centro D. Vital foi um 

empreendimento que se fundamentava numa visão então corrente: o ponto de 

partida era ―civilizar por cima‖ para reverter a situação de apatia de da maioria  da 

população que era católica (OLIVEIRA, 1999, p. 87). No caso da revista, não se 

tinha a intenção de que ela chegasse às massas, mesmo porque a sociedade era 

composta de setenta por cento de analfabetos, mas, sim de reunir uma elite 

intelectual capaz de discorrer sobre problemas concernentes ao catolicismo e ao 

Brasil. Os intelectuais católicos acreditavam que era preciso concentrar ―sua ação na 

tarefa de recatolizar a elite contaminada pelo ceticismo e pelo individualismo 

burguês”. (OLIVEIRA, 1999, p. 87) 

Theobaldo Miranda Santos compreendia a si próprio e seu 

envolvimento com o projeto católico como frutos do rompimento com esse contexto 

de apatia, de indisponibilidade. No artigo já citado, tece as seguintes considerações: 

 

A minha história é a história dessa geração cuja adolescência foi 
envenenada pelo espírito dissolvente de após-guerra com os seus 
desesperos, as suas atividades e as suas inquietações. O meu 
espírito ainda não amadurecido recebeu a influencia anniquiladora 
dessa atmosphera dramática de desencanto e perplexidade. O 
choque brutal da guerra tinha calado fundo no espírito dos homens, 
criando uma nova attitude psychologica em face do mundo e da vida. 
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[...] Foi essa atmosphera que eu encontrei quando me fiz 
adolescente. Sem um roteiro certo, sem uma orientação segura, 
influenciado pela minha educação secundária e universitária de 
caracter nitidamente agnóstico e naturalista, durante longos annos 
errei perdido pelos caminhos intrincados do racionalismo scientifico, 
do eccletismo philophifico e do sibabaritismo esthetico. Senti logo 
que essa jornada nunca me levaria à solução da minha inquietação 
interior. (SANTOS, 1935b, p.30). 

 

 A revista era um órgão de difusão das propostas de reordenação do 

país nos moldes cristãos, agregando intelectuais que se consideravam aptos a 

oferecer respostas aos problemas nacionais e imprimir novos rumos ao país. Os 

intelectuais leigos ou mesmo religiosos que faziam parte da revista pautavam seu 

trabalho na elaboração de um tipo de discurso que pudesse desencadear o 

processo de efetivação das suas ideias em transformação do Brasil. Primeiramente 

a mudança ocorreria na perspectiva religiosa e depois do campo político 

(RODRIGUES, 2002). A educação tinha um papel fundamental nos dois campos, 

segundo os católicos. 

Pensamos na revista com perspectiva orientada pelas ideias 

formuladas pelo historiador francês Jean-François Sirinelli que afirma que ―todo 

grupo de intelectuais organiza-se em torno de uma sensibilidade ideológica ou 

cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente determinantes, que 

fundam uma vontade e um gosto do bom conviver‖, e que por isso montam as 

chamadas estruturas de sociabilidade (SIRINELLI, 1996, p. 248). Estas diferem 

conforme as épocas e os subgrupos intelectuais estudados. Revistas, manifestos e 

abaixo-assinados e salões são exemplos de estruturas de sociabilidades citados 

pelo autor que marcaram o século XX.  

 A revista A Ordem versava sobre cultura e política, e para se dar a 

dimensão de sua pujança, teve como alguns de seus colaboradores Jonatas 

Serrano (1855-1944), com destaque para seus artigos sobre cinema, e Augusto 

Frederico Schimidt (1906-1965), modernista da segunda geração, escrevendo sobre 

literatura, dentre outros nomes. Especificamente do campo da educação, Everardo 

Backeuser (1879-1951) e Mario Casasanta (1898-1973), registraram presença 

significativa. Sobre política, destacamos especialmente a atuação de Sobral Pinto 

(1893-1991), e também a do próprio Alceu Amoroso Lima (1893-1983).    

Ainda que não se possa afirmar a homogeneidade de discursos 

sobre política nos anos 1930, a predominância da posição oficial da Igreja e dos 
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intelectuais do Centro D. Vital era expressa por meio de Alceu Amoroso Lima, diretor 

do referido centro e da revista. Isso de modo algum pode dar a entender que Alceu 

Amoroso Lima era apenas um porta-voz da cúpula eclesiástica católica brasileira, 

pois embora esse intelectual reconhecesse as autoridades eclesiásticas, dentre as 

quais se destacaram D. Leme (1882-1942) e padre jesuíta Leonel Franca (1893-

1948), os clérigos reconheciam o intelectual com o qual se depararam e tinham em 

alto valor sua capacidade de mobilizar o laicato, em geral, e a intelectualidade 

católica, em específico. De qualquer modo, nos editoriais dos primeiros anos da 

década de 1930 está evidente a simpatia com a extrema direita, que foi sendo 

atenuada ao final da década, para ser abandonada na primeira metade da década 

dos anos 1940. 

 Cândido Moreira Rodrigues (2002) estudou 552 artigos da revista. 

Em parte de seu trabalho, tratou mais diretamente das ideias políticas dos católicos 

expressas nos editoriais e na medida em que o grupo se mobilizava politicamente 

por meio de dois órgãos a Liga Eleitoral Católica, criada em 1932, e a Ação Católica, 

criada em 1935. O estudo expõe visões simpatizantes ao fascismo, como num 

editorial de janeiro de 1934 no qual se encontra a afirmação de que a perseguição 

dos judeus empreendida por Hitler não passaria de mistificações e que ―se tratava 

de uma conjura dos judeus contra o partido de Hitler, com vistas a impedir que o 

nacional-socialismo se mantivesse no poder.‖ (RODRIGUES, 2002, p. 235). Nesse 

mesmo editorial encontra-se a seguinte ideia no tocante aos partidos e à política: 

  

É sabido que não tomamos posição, aqui, a favor ou contra o 
‗racismo‘ alemão, como aliás não tomamos a favor ou contra outro 
qualquer sistema político, com exceção daqueles, como o socialismo 
ou o comunismo e o anarquismo, que são essencialmente 
destruidores da sociedade (LIMA apud RODRIGUES, 2002, p. 235) 

     

 Em um artigo assinado por Tristão de Athayde, de setembro de 

1934, discutindo acerca do papel da Liga Eleitoral Católica (LEC), cujo objetivo fora 

eleger constituintes para defender suas propostas bem como convencer 

parlamentares que votassem conforme suas orientações, ele definiu qual seria a 

posição final da LEC e da revista: 
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Não somos, não podemos, nem queremos ser um partido...; 
trabalhamos pela Igreja, que ‗e suprapartidária e supranacional 
porque é de Deus e portanto se estende sobre todos os homes e 
todas as nações. (...) Trabalhamos sinceramente pela unidade 
espiritual da nacionalidade e não pela luta religiosa ou facciosa. 
(ATHAYDE apud RODRIGUES, 2002, p. 228). 

  

Paulo Sá é outro autor que chama a atenção dos leitores na revista 

para a necessidade de se agir com reserva no campo político, de modo que não se 

distanciassem dos princípios cristãos, evitando medidas extremas, ―não pelo fato de 

serem extremas, é claro, mas pelo fato de serem extremas no sentido errado.‖ (SÁ 

apud RODRIGUES, 2002, p. 226). Pedia bom senso político ao católico em anos tão 

politicamente conturbados como foram os 1930: começaram com a crise econômica 

e política do liberalismo, e como alternativa a esse modelo, os fascismos cresceram, 

encontrando espaço, no Ocidente, para além das fronteiras da Alemanha e da Itália. 

O socialismo era outra possibilidade frente ao liberalismo em crise, e seus 

defensores se puseram em forte luta contra a extrema direita que ampliava seus 

poderes.  

Na prática, ―o sentido certo‖ para os católicos foi à direita do governo 

Vargas. A educação apresentada por Theobaldo Miranda Santos nas páginas da 

revista A Ordem foi montada sobre essa matriz política que no campo da educação 

o insere no humanismo tradicional católico. Nas disputas em torno da educação no 

Brasil a pedagogia opositora era o escolanovismo.   

 

 

2.4 O avançar do projeto escolanovista e o embate com os católicos 

 

 

Jorge Nagle (1990) distinguiu o pensamento educacional brasileiro 

da Primeira República em dois momentos: o do ―entusiasmo pedagógico‖ e o do 

―otimismo pedagógico‖. A primeira fase (1915-1927) caracterizou-se pelas 

discussões e pressionamentos para um amplo desenvolvimento do sistema escolar, 

esforço despendido no sentido de incorporar ao Estado liberal uma orientação 

intervencionista. A ideia norteadora era de que o Brasil encontraria a salvação nas 

mãos da educação. (NAGLE, 1990). 
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O ―otimismo pedagógico‖ foi traduzido nos movimentos reformistas 

estaduais das escolas primárias e normais no final dos anos 1920 ocorridos em 

Minas Gerais (1927), no Distrito Federal (1928), em Pernambuco (1929) e em São 

Paulo (1930) e se caracterizou pela proposta de substituição do modelo tradicional 

por outro, fundamentado numa nova pedagogia, tal como a defendida pela Escola 

Nova. Por tentar representar o que era novo, moderno, surgiu a disputa entre a 

escola tradicional e a escola nova. Esta pretendia deslocar o educando para o centro 

das reflexões escolares, e deste modo, significar uma profunda alteração dos 

padrões nos quais se sustentava a sua adversária1. (NAGLE, 1990). 

A elaboração e a divulgação do ideário da Escola Nova estão 

vinculadas ao crescimento da sociedade urbana que se organizava segundo o 

modelo liberal. As idéias que predominaram foram: a redefinição do estatuto da 

pedagogia no interior da sociedade e da atribuição a ela de novas finalidades 

sociais; admissão da sociedade de classes, colocando-a sobre bases ditas racionais, 

percepção da nação como uma entidade produzida pelo Estado; visão do Estado 

como poder impessoal e separado da sociedade, mas com o papel de estabelecer 

diretrizes para o conjunto da sociedade; educação e construção do homem novo; 

reorganização da sociedade tendo como modelo a fábrica. (MONARCHA, 1989). 

Seus princípios eram a defesa de uma escola pública, leiga, universal, obrigatória e 

gratuita. 

Tratar da escola nova no Brasil é lembrar-se especialmente de 

Anísio Teixeira (1900-1971), Fernando de Azevedo (1894-1974) e Lourenço Filho 

(1897-1970). Pela posição que ocupou no debate entre católicos e escolanovistas 

que repercutiu em sua trajetória profissional, e também pelo enfrentamento político 

que teve que empreender, Anísio Teixeira recebe destaque neste estudo.  

Na Bahia, desde 1924, Anísio Teixeira conduzia a reforma da 

instrução pública, impressionado pelos sistemas educacionais europeu e americano. 

Pensava a educação como processo de reconstrução constante e progressivo 

(NUNES, 2001). Foi em busca de instrumental teórico para compreender e, assim, 

transformar o sistema educacional baiano. Assim, viajou para a Europa (1925), e 

                                                 
1
 A Pedagogia Tradicional nasceu da obra de John Friedrich Herbart (1776-1841) autor de Pedagogia 

geral e Esboço de um curso de pedagogia. Era uma pedagogia intelectualista e individualista, que 
idealizava o homem culto, burguês, que de posse do espírito das Luzes, adentrava a maioridade 
intelectual conduzindo seu próprio destino e construindo uma comunidade perfeita, onde não havia 
espaço para o despotismo e a opressão. Os escolanovistas consideravam-na como aristocrática, pois 
era balizada no ideal de virtude, condição da liberdade e da ação moral. (MONARCHA, 1989). 
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para os Estados Unidos (1927 e 1928). As viagens a este país marcaram a inflexão 

do pensamento de Anísio Teixeira. (NUNES, 1999). Lá observou os diversos 

sistemas escolares e entrou em contato com a obra do filósofo americano John 

Dewey (1859-1852). Em sua atuação como Inspetor-geral do Ensino da Bahia 

empreendeu a reforma da instrução pública pautada nas idéias de Dewey, 

investindo na formação docente e na instalação física das escolas e em 

equipamentos. 

Em 1931, Anísio Teixeira foi convidado pelo prefeito do Rio de 

Janeiro, Pedro Ernesto, a assumir a Diretoria da Instrução Pública do Município, 

cargo no qual permaneceu até 1935.  

Ainda em 1931, os debates em torno do ensino religioso ganharam 

amplitude porque as relações entre o governo e a Igreja estavam sendo estreitadas. 

Para Francisco Campos era clara a necessidade de tal aproximação. O ministro 

chegou a defender que a Constituição deveria declarar a religião católica como a da 

maioria do povo brasileiro (SCHWARTZMAN, 1984). Não obstante os elogios feitos 

à aprovação do Decreto no 19.941 de 30 de abril de 1931, que instituiu o ensino 

religioso, as pretensões da Igreja eram mais amplas. Reivindicava ―que o próprio 

Estado se voltasse contra o ensino neutro e a favor do ensino confessional católico‖. 

O ―ensino leigo e neutro‖, segundo a opinião de clérigos e do laicato católico, seria 

gerador de ―anarquia espiritual‖. (SCHWARTZMAN, 1984, p. 57). 

Por ser turno, os escolanovistas continuavam a divulgar seu ideário 

cujo ápice foi O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932, 

após a IV Conferência Nacional de Educação, promovida pela Associação Brasileira 

de Educação (ABE). Esta foi fundada em outubro de 1924 por um grupo de 13 

intelectuais cariocas e, nos anos 1920, afirmou-se como a principal instância de 

articulação do movimento de renovação educacional. Militantes do laicato intelectual 

católico também integraram a ABE e durante o período de 1929 a 1932 o grupo foi 

quem a controlou.   

O rompimento dos católicos com a ABE se efetivou exatamente por 

conta da IV Conferência Nacional de Educação, devido ao fracasso de colocar o 

curso da Conferência de forma que se firmasse favorável às suas proposições, 

então em essencial em consonância à política governamental. (SAVIANI, 2008). A 

recusa dos escolanovistas em atender ao pedido do governo de instrumentalizar as 

suas políticas e de também ratificá-las abriu espaço para a elaboração do Manifesto. 
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De acordo com Saviani, os escolanovistas discordavam da política educacional 

expressa na Reforma Francisco Campos, de 1931. Defendiam a organização de um 

sistema orgânico e unificado, criticavam o dualismo presente naquela reforma. 

Rejeitavam, especialmente, o teor do decreto que estabeleceu o ensino religioso nas 

escolas primárias e secundárias. (SAVIANI,  2008).   

Fernando de Azevedo foi quem redigiu o Manifesto no qual 

sistematizava as idéias da escola nova, apresentando-as como um programa 

educacional para a sociedade brasileira — pública, leiga, universal, obrigatória e 

gratuita. 

O primeiro efeito do Manifesto foi o rompimento dos católicos com a 

ABE, reorganizando-se na Confederação Brasileira de Educação, dirigida por 

Everardo Backeuser. Outra decorrência do Manifesto foi a organização de seus 

signatários, na Comissão dos 32, presidida por Fernando de Azevedo, que debateu 

os princípios contidos no Manifesto. O debate sobre este documento resultou, 

durante a V Conferência, na elaboração da proposta da estruturação do sistema 

educacional brasileiro a ser defendida na Constituinte de 1934.  

Após a primeira conquista de 1931, as discussões acerca do ensino 

religioso seriam novamente inflamadas por ocasião da Assembléia Constituinte, 

aberta em novembro de 1933.  As lutas na Constituinte acirraram a rivalidade entre 

os católicos e signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. A 

historiografia da educação focaliza o debate em torno de dois expoentes dos pólos 

que se antagonizaram — Anísio Teixeira, então na Diretoria da Instrução Pública do 

Rio de Janeiro e Alceu Amoroso Lima, líder do laicato católico.  

 

A partir da crítica à escola existente, que se caracteriza pela 
seletividade social dos seus destinatários, pela formação 
propedêutica e por conteúdos pedagógicos formalistas, enfatizavam 
a escola única, dirigida a todos; a compreensão do papel da 
instituição escolar na constituição da sociabilidade; uma pedagogia 
que valorizasse a individualização do educando e a consciência do 
ser social do homem; o caráter público da educação, entendido 
como exigência de sustentação financeira do Estado, apto a acolher 
a diversidade educacional. (NUNES, 2001, p. 108). 

 

Entre as ações da Igreja Católica com o intuito de recatolizar, a 

institucionalização do ensino religioso já tinha sido proposto nas emendas religiosas 



 
25 

 
 

  

da Reforma Constitucional de 1925, durante o Governo de Artur Bernardes. Além do 

ensino religioso, havia princípios básicos de promulgação da Constituição em nome 

de Deus, reconhecimento explícito da religião católica como a do povo brasileiro, 

manutenção da indissolubilidade do matrimônio e o reconhecimento oficial do 

casamento religioso, pontos claramente relacionados a sua doutrina. (HORTA, 

2000).  

O momento era outro, os discursos antiliberal e anticomunista eram 

mobilizados tanto pela Igreja quanto pelo governo de Vargas. Desse modo, a Igreja 

agia também com o intuito de manter o posto já conquistado no ensino, fonte de 

rendimentos econômicos e políticos, ocupando o espaço aberto pela desatenção 

dos governos anteriores com o ensino. Segundo Schwartzman (1984),  o nível 

secundário, por exemplo, era, naquele momento, quase monopólio da rede de 

colégios católicos.  

Já o ensino primário estava em expansão — sob os cuidados dos 

poderes públicos estaduais, o número de alunos havia duplicado entre 1920 e 1930. 

A Igreja tinha a intenção estender seus domínios para lá, pois isso significaria uma 

grande influência sobre as classes populares. (HORTA, 2000). Nesse contexto de 

reconstrução do discurso doutrinário e catequético, a ―educação aparecia então 

como uma área estratégica. Era um espaço institucionalizado que permitia articular a 

doutrina e a prática.‖ (SCHWARTZMAN, 1984, p. 57). 

A oposição à proposta dos pioneiros foi externada por meio de 

ataques emitidos, sobretudo, por Alceu Amoroso Lima e dirigidos a Anísio Teixeira. 

A luta em defesa do ensino religioso foi o maior motivo da tenaz militância de Alceu 

Amoroso Lima que, para tanto, não poupou palavras. As disputas, nos anos 1930, 

saíram do campo teórico para a prática concreta quando as propostas dos 

signatários do Manifesto foram efetivadas na cidade do Rio de Janeiro, sob a 

coordenação de Anísio Teixeira. Um dos feitos deste educador na reforma da 

instrução pública do Rio de Janeiro foi o de procurar ampliar as matrículas do curso 

secundário, articulando-o ao ensino primário, rompendo com a premissa de que o 

ensino secundário seria um estágio intermediário para o ensino universitário. 

Segundo Clarice Nunes (2001), de 1931 a 1934, o número de alunos nas escolas 

técnicas secundárias dobrou, de 2.310 para 5.026. Além disso, 
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[...] introduziu no nível secundário, o ensino profissional técnico, 
anteriormente presente no sistema de ensino primário, 
acrescentando aos cursos práticos já existentes cursos de cultura 
geral (decretos no 3.673 e no 3.804 de 1932). Criou assim uma nova 
proposta de ensino secundário, procurando valorizar seus diplomas 
pela equivalência aos cursos secundários e adotando novos 
procedimentos — por exemplo, gestão escolar por alunos 
organizados em conselhos para decidir sobre sanções disciplinares, 
estímulo aos colegas retardatários, atividades curriculares e 
extracurriculares etc. — o que foi interpretado à época como 
exercício de anarquia. (NUNES, 2001, p. 109). 

 

A política de democratização do ensino secundário implantada por 

Anísio Teixeira no Distrito Federal contrariava a política federal, desde a Reforma 

Francisco Campos de 1931, que dividiu esse nível de ensino em dois cursos: o 

fundamental, de 5 anos, e o complementar, de dois anos.  O acesso das classes 

proletárias ao primeiro curso já era remoto; o segundo tinha por fim formar os que 

chegariam à universidade, tornando-se membros das elites culturais, que, exercendo 

seu papel político, seriam condutoras das massas.  A educação formal dos 

trabalhadores se restringia à alfabetização necessária para manejar máquinas das 

fábricas que se expandiam e das quais constituiriam mão-de-obra. 

 No Art. 150 da Constituição de 1934 encontramos que compete à 

União ―b) determinar as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos 

de ensino secundário e complementar deste e dos institutos de ensino superior, 

exercendo sobre eles a necessária fiscalização.‖ (BRASIL, 1934). Na prática, o texto 

constitucional deu continuidade à proposta elitista de escola secundária propugnada 

pela Reforma Francisco Campos, porque a política de equiparações sob o controle 

da União, especialmente para o ensino secundário, foi estimulante para o 

crescimento do setor, de considerável importância das escolas católicas, em 

detrimento da expansão da rede pública.   

Nem por isso os católicos ficaram satisfeitos. A centralização, 

expressa no texto contrariava aos católicos, por suplantar, segundo eles, o direito da 

família e da Igreja de educar. Já os renovadores defendiam o controle do Estado 

quanto aos assuntos educacionais, entretanto propunham o funcionamento dos 

Conselhos, nacional e estaduais, que deveriam ser fortalecidos para zelar pelas 

diretrizes da União, inclusive o reconhecimento das escolas privadas pelo governo 

federal (ROCHA, 2005, p. 124). Ademais, é caro o princípio do ensino universal no 
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ideário escolanovista, que se configuraria um dever do qual o Estado não poderia se 

isentar. 

 A respeito do debate em torno do ensino religioso e a Constituinte, 

Anísio Teixeira afirmava que não cabia ao Estado propor nenhuma forma de 

imposição doutrinária. Defendia o espírito de liberdade e crítica nas escolas públicas 

e afirmava que a adoção do ensino religioso não se constituía em atitude prudente. 

Apesar da luta pelo ensino leigo dos escolanovistas, ficou garantido o ensino 

religioso, com freqüência facultativa, sob o assentimento confesso do aluno ou 

responsável, constituindo matéria dos horários nas escolas públicas primárias, 

secundárias, profissionais e normais (ROCHA, 2005). 

Os católicos ampliaram a vitória obtida por meio do Decreto de 

18.890 de 1931, pois o ensino religioso foi incluído no horário escolar. Importante 

enfatizar que tal conquista fazia parte de um projeto maior de manutenção do 

catolicismo como um sistema religioso total. Nesse sentido, o grupo católico saudou 

a Constituição porque percebia duas importantes vitórias: o preâmbulo, invocando a 

confiança de Deus e o inciso III que instituía a colaboração recíproca em vista do 

interesse coletivo (MEDEIROS, 1978).  Alceu Amoroso Lima tinha consciência da 

força da Igreja demonstrada desde o apoio à nomeação de Campos para o 

Ministério da Educação e Saúde, em 1931, e novamente com a indicação e 

aceitação por Vargas de Gustavo Capanema, em julho de 1934.  

No ano seguinte, Anísio Teixeira, apesar do desalento diante das 

derrotas sofridas na Constituinte, mantinha-se resistente à implantação dos 

dispositivos constitucionais visando o ensino religioso, atitude corajosa uma vez que 

estavam contra ele as forças conservadoras instaladas no poder federal e municipal, 

que pretendiam alijá-lo do espaço público. Com tal intuito, mobilizou-se o argumento 

da propaganda anticomunista, que contra Anísio Teixeira foi muito astuciosa, uma 

vez que publicamente defendia o ensino democrático e liberal.  É possível que tenha 

pesado contra o educador o fato de que, durante o período em que foi Diretor Geral 

da Instrução da prefeitura do Rio de Janeiro, criara uma interlocução plural, 

habilmente por ele coordenada, ao cercar-se de colaboradores de variados matizes 

de pensamento (católicos, liberais, comunistas, pensadores autoritários de direita e 

esquerda), os quais eram responsáveis pela montagem dos diversos órgãos e de 

suas respectivas funções. 
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Mas para os católicos, segundo Clarice Nunes (2000), a ―reforma 

pela educação‖ dos liberais representava o mesmo perigo que ―a revolução pelas 

armas‖ do Partido Comunista, porque ambos os movimentos conferiam importância 

ao mundo do trabalho e entendiam a sociedade como dividida em classes. (NUNES, 

2000, p. 235). O antídoto para os dois casos era o fortalecimento da autoridade 

constituída, assegurado pela aprovação da Lei de Segurança Nacional, em março 

de 1935, menos de uma semana depois da fundação da Aliança Nacional 

Libertadora (ANL). Esta organização foi fundada com o objetivo de combater o 

fascismo e o imperialismo. Conseguiu recrutar vastos contingentes, dentre os quais 

membros cultos da sociedade, antigos tenentes, do Partido Comunista ou não. No 

seu programa básico propunham, por exemplo, a suspensão do pagamento da 

dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a organização de um 

sistema educativo laico. 

Em novembro de 1935, após o levante da ANL, Anísio Teixeira, 

estava sem condições de desempenhar suas atividades de educador devido à 

campanha de difamação e às ameaças que vinha sofrendo havia algum tempo, e 

que se exacerbaram pelo momento político. Em 1o de dezembro de 1935, endereçou 

ao prefeito Pedro Ernesto sua carta de demissão, na qual deixou claro o exercício de 

sua função como ―rigorosamente técnico‖ e reafirmou suas convicções democráticas 

(NUNES, 2000, p. 489). No mesmo dia, vários colaboradores imediatos também 

pediram demissão. 

Em 1936 Pedro Ernesto, simpatizante da ANL, foi preso, acusado de 

ter participado do levante comunista no Rio de Janeiro. Após ter sido obrigado a 

deixar a prefeitura,   

 

[...] o cônego Olímpio de Melo assumiu a interventoria, Alceu 
Amoroso Lima, seria nomeado reitor da Universidade do Distrito 
Federal, o coronel Pio Borges viria ocupar o cargo de Secretário da 
Educação e Cultura da capital do país, o padre Hélder Câmara 
conduziria o Instituto de Pesquisas educacionais e Theobaldo 
Miranda Santos seria nomeado Superintendente da Educação-
Geral e Técnica e de ensino de Extensão, cargo antes ocupado por 
Paschoal Leme. (NUNES, 2000, p. 490) 

 

Os educadores católicos próximos do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, sob os cuidados de Gustavo Capanema (1900-1985), como Alceu 
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Amoroso Lima, ou mais diretamente ligados à Revolução de 1930, reelaboraram o 

sistema de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Francisco Campos assumiu o lugar 

de Anísio Teixeira, que de Diretoria da Instrução Pública do Município do Rio de 

Janeiro passou à Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal. No seu 

discurso de posse, Campos definiu a educação como política, por oposição à técnica 

e defendeu o retorno ―às tradicionais virtudes brasileiras, humanas e cristãs.‖ 

(NUNES, 2000, p. 490). Para ele, as ideias batalhavam pelo poder no campo da 

educação e, era, na sua visão, e na da maioria de sua geração, a política daquele 

momento. Assim, caberia a ela traçar os objetivos a serem alcançados pelos 

técnicos. 

Nesse sentido, o ano de 1935 é demarcador, pois foi quando, 

praticamente, se consolidou o projeto de hegemonia política antiliberal autoritária 

levado adiante pela Igreja e pelo governo de Vargas desde 1930. Os oposicionistas, 

principalmente os liberais e comunistas, militavam na clandestinidade ou foram 

silenciados, tais como os escolanovistas, lembrados aqui por meio do educador 

Anísio Teixeira, que teve que retirar dos centros decisórios de políticas públicas no 

brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, para o interior da Bahia. Para os católicos 

engajados, seria a época de colher os frutos provenientes dos anos de trabalho nas 

organizações e instituições da Igreja Católica. A seu favor também contava a 

presença de Gustavo Capanema, desde 1934, no Ministério da Educação e Saúde. 

Capanema teria sido nomeado ministro ―como homem de confiança da Igreja e 

encarregado de levar à frente seu projeto educacional e pedagógico, tal como era 

expresso através de seu representante leigo autorizado, Alceu Amoroso Lima.‖ 

(SCHWARTZMAN, 1984, p. 47). Isso teria influenciado na sua designação para o 

Ministério.   

Helena Bonemy (2001) no texto Infidelidades eletivas: intelectuais 

e política revelou que, no Ministério Capanema, a convivência entre artistas e 

educadores não foi da mesma natureza. Gustavo Capanema conseguira manter um 

grupo de intelectuais ligados à arte no seu ministério, como se o pertencimento ao 

mundo artístico os colocassem acima das discussões políticas e ideológicas que 

agitavam o país. Dentre esses, merecem destaque Mário de Andrade (1893-1945), 

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), Cândido Portinari (1903-1962), de 

posições políticas dissonantes da política do governo Vargas. 
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No campo da educação, ainda que agindo de modo hesitante, o 

Ministro endossou a pedagogia dos intelectuais católicos, e abandonou qualquer 

identificação com a Escola Nova, advinda da sua participação na reforma do sistema 

educacional de Minas Gerais, oportunidade em que ocupou a Secretaria dos 

Negócios do Interior (1926-1930), responsável pelos assuntos da educação.   

Sua hesitação em se distanciar dos escolanovistas pode ser 

comprovada pelo fato de haver convidado, em 1935, Fernando de Azevedo para o 

cargo de diretor nacional de educação. Em carta de março de 1935, Alceu Amoroso 

Lima reagiu chamando a atenção para a necessidade de coerência política na 

composição do Ministério, questionava se a nomeação de Fernando de Azevedo 

―seria, por parte do governo, uma opção ou uma confusão‖ e caso confirmasse essa 

nomeação seria, ao seu ver, errada e inoportuna. (SCHWARTZMAN, 1984, p. 85). 

Em diversas cartas, Alceu Amoroso Lima propôs uma lista de dezoito nomes para o 

lugar de Fernando de Azevedo, precedidos de predicados tais como ―pessoa de 

moral e de confiança.‖ (SCHWARTZMAN, 1984, p. 85).   

Lourenço Filho foi também convidado por Capanema, em abril de 1935, 

para o cargo de diretor do Departamento Nacional de Educação (DNE), convite que 

não foi aceito, uma vez que Lourenço Filho trabalhava na equipe de Anísio Teixeira 

(GOMES, 2000). As propostas se sucederam até início de 1936, sempre recusadas 

por conta das perseguições políticas sofridas por Anísio Teixeira e por Pedro 

Ernesto. Finalmente, em fevereiro de 1937, concordou em assumir o cargo, do qual 

se exonerou em julho, alegando motivos de saúde. Em 1938, foi nomeado primeiro 

diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), responsável por 

fornecer subsídios ao Ministro para a política de nacionalização, posto no qual 

permaneceu até 1945.  

A presença de Lourenço Filho no Ministério desagradou, a princípio, 

Alceu Amoroso Lima, que com firmeza debatia suas idéias desde que tomou 

conhecimento da obra Introdução ao estudo da escola nova, de 1929. O líder 

católico cobrava de Capanema as ações compatíveis com a cooperação 

estabelecida entre Igreja e Governo, mas o ministro  

 

[...] parecia mover-se muito mais pelas contingências do dia-a-dia, 
em uma estratégia de conciliação, de conservação, e acúmulo de 
poder que, no final, se mostraria bastante realista e efetiva, ainda 
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que acarretasse uma perda de autonomia e independência. 
(SCHARTZMAN, 1984, p. 44). 

 

De acordo com José Silvério B. Horta (2000), a partir de 1937, 

Capanema teve que abrir mão de parte de autonomia e independência e alinhar-se, 

ainda de forma indiscutível, com a proposta do grupo que cercava mais de perto 

Vargas, uma vez que tinha consciência de que havia aqueles que pretendiam tirá-lo 

do cargo, como Francisco Campos. No dia 2 de dezembro de 1937, em solenidade 

realizada às comemorações do centenário do Colégio Pedro II, no Teatro Municipal 

do Rio de Janeiro e na presença de Getúlio Vargas, aproveita a oportunidade para 

manifestar publicamente a sua adesão à nova situação e a sua disposição em 

colocar o sistema educacional a serviço do novo regime. Desse discurso, destaca-se 

a crítica à socialização defendida pela Escola Nova, segundo a qual a educação 

devia atuar ―não no sentido de preparar o homem para uma ação qualquer na 

sociedade‖ e ―sim no sentido de prepará-lo para uma ação definida e necessária, de 

modo que ele entre a constituir uma unidade moral, política e econômica, que 

integre e engrandeça a nação.‖ (SCHARTZMAN, 1984, p. 44). 

A partir de 1939, consolidado o regime do Estado e por outro lado, 

iniciada a Segunda Guerra Mundial, Capanema atenuou as críticas realizadas à 

Escola Nova. Não opôs mais a concepção escolanovista de educar para a 

sociedade e formar o homem de ação à sua concepção de educar para a nação e 

formar o cidadão do Estado Novo. Afirmava que a educação deveria estar voltada 

para o agir na sociedade, mas a favor da pátria, o que, para ele, era desvinculado de 

qualquer ideologia. De qualquer modo, Capanema não estabeleceu o diálogo com 

os educadores da Escola Nova, mesmo depois de a instabilidade política ter 

passado, ou seja, no período em que a sua posição à frente do Ministério estava 

ameaçada.  

Já os católicos, desde 1938, emitiam suas críticas ao nacionalismo 

alemão e aos fascismos. De modo geral, o grupo condenava o fato de os fascismos 

usarem a religião para fins que não seriam para o bem da Igreja ou para o bem 

comum. Quanto ao comunismo, apontava para a possibilidade de conciliação com o 

pensamento católico uma vez que a conversão dos seguidores era algo possível, 

como também era possível a convivência pacífica na sociedade. Essas alterações 
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de opiniões do grupo têm clara relação com as leituras que os seus componentes 

faziam, desde 1936, das obras de Jacques Maritain. (RODRIGUES, 2002).   

O grupo intelectual se instrumentalizou no pensamento de Maritain e 

passou a chamar a atenção para necessidade de resguardar a liberdade e de se 

posicionar contra os governos totalitários, os quais eram, segundo ele, ameaças ao 

cristianismo. Não se tratava, contudo, de valorizar a liberdade que seria 

proporcionada pela democracia, liberal ou social. Seria a liberdade fundamentada no 

próprio cristianismo que, com suas virtudes, iria compatibilizar com a observância 

das leis.  

O posicionamento do governo Vargas ao lado dos Aliados, em 1942, 

após e entrada dos Estados Unidos na guerra, acentuou a oposição interna ao 

regime do Estado Novo. A base do questionamento ao governo era este ter se 

declarado inimigo do fascismo internacional, do Eixo liderado pela Alemanha e Itália, 

e no plano interno ter traços fascistas. Nos últimos anos do regime do Estado Novo, 

houve um progressivo retorno de vários setores da sociedade à cena política — 

organizações estudantis, de intelectuais, de trabalhadores — e a defesa da 

democracia ganhou força.  

Regis de Morais (1984) traçou essa mudança na atuação de Alceu 

Amoroso Lima no campo educacional, vinculada a sua opção pela defesa do 

primado da autoridade sobre a liberdade. O autor, utilizando como fontes a 

entrevista realizada com aquele intelectual bem como seus escritos pedagógicos, 

identificou três fases de seu pensamento: 

 

1o momento, o de neo-converso, súbito cheio de certezas 
obsessivas; 2o momento, já a partir de meados dos anos 40 quando 
começa a praticar o que Nietsche chamou ‗a arte da desconfiança‘, 
tanto em relação ao global das idéias quanto com respeito às suas 
próprias posições mais rígidas; e o 3o momento, que iniciado por 
Maritain, Mounier e Lebret, culminou com as encíclicas de João XXIII 
e os primeiros resultados do Concílio Vaticano II. (MORAIS, 1984, 
p.170).   

 

A relevância dessas fases indicadas por Morais reside no fato de 

que ―as obras voltadas para o tema educacional incidem muito mais sobre os dois 

primeiros momentos.‖ (MORAIS, 1984, p. 170). Enfatiza o autor que o tema 

educacional predomina ―amplamente no primeiro, com raros reflexos sobre o 
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segundo.‖2 De qualquer modo,  a pedagogia tradicional elaborada pelo grupo 

católico tinha como primeira característica considerar como educadoras três 

sociedades que, havendo cooperação harmônica entre elas, resultariam em uma 

educação integral. As três sociedades educadoras seriam — a) sociedade natural 

básica: a família; b) a sociedade temporal natural: nação e Estado; c) sociedade 

sobrenatural: a Igreja.  Segundo a pedagogia católica, os valores eram eternos e as 

verdades absolutas. O ensino deveria conduzir o homem a Deus, evitando quaisquer 

mitificações, ―entendidas no sentido de absolutização de algo relativo, como a 

ciência, a técnica, a cultura, a sociedade, etc.‖ (MORAIS, 1984, p.88).  

Para os católicos os interesses da eternidade deveriam prevalecer 

sobre as preocupações transitórias do tempo, assim como a vida intelectual 

transcendia a vida física, e sobre ambas plainava a vida moral e religiosa (CURY, 

1988).  

Segundo Carlos R. Jamil Cury (1988), o ponto de partida da 

concepção católica de homem é Deus como criador do homem, dotado da natureza 

humana: corpo e alma. Corpo e alma juntos formam a pessoa humana, de atividades 

corporais, compreendidas como atividades do homem, e atividades espirituais, 

compreendidas como atividades humanas. Nestas encontram-se as atividades 

racionais. 

Já a sociedade se caracteriza por hierarquia de funções, assim 

como um organismo. Deste modo, não se pode igualar, o que é por natureza 

desigual. Explica Cury: 

 

A desigualdade, a diferença se ordenam harmoniosamente através 
dos princípios de unidade, variedade e proporção. Pela unidade, a 
sociedade ‗e um organismo, onde o refluxo dos órgãos se une 
recíproca e interdependentemente pela finalidade comum a todos. 
Pela variedade, a sociedade ‗e um organismo diferenciado, onde a 
especialização das funções quebra a uniformidade igualitária, 
assegurando a execução das tarefas e economia nas forças de 
produção . Pela proporção, os órgãos que compõem a sociedade são 
respeitados em suas funções e respeitam aqueles cujas funções são 
mais elevadas. (CURY, 1988, p. 47). 

 

                                                 
2
 Conforme o que o próprio Alceu Amoroso Lima informou na entrevista concedida ao autor, ele 

passou a se dedicar às questões mais prementes, lutas que seriam travadas considerando suas 
novas posições políticas. Num primeiro momento, já no fim do Estado Novo, na defesa da 
democracia, mas, sobretudo, durante os anos de 1960, posicionando-se contrário à ditadura instituída 
com o Golpe Militar de 1964. (MORAIS, 1984)   
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 A harmonia social resulta do respeito a estes princípios de ordem, e 

da obediência à finalidade comum a toda sociedade, que é o aperfeiçoamento moral, 

espiritual e material de todos os cidadãos. Nesse processo de aperfeiçoamento, a 

razão é um instrumento para conhecer a lei natural que se encontra gravada no 

coração de cada homem. A lei natural é a ordem universal conhecida pela própria 

razão humana e manda fazer o bem e evitar o mal. O conhecimento desta lei leva à 

descoberta que se trata apenas de uma intérprete de algo superior que é a lei 

eterna, que por seu turno inclina os homens, pela lei natural, para Deus.    

O desenvolvimento humano não é individual. Como ser biológico 

depende inicialmente da família. Seu processo de aperfeiçoamento como humano, 

como ser social, ocorre também na família, na Igreja e no Estado (CURY, 1988, p. 

49).  

Essa era a batalha dos católicos: que a educação que acontecia 

nessas instituições, ou sociedades, fosse cristã, católica, e conforme suas 

orientações. No campo oposto da batalha, posicionava-se a educação proposta 

pelos escolovistas. Theobaldo Miranda Santos esteve em militante atuação, 

sistematizando a defesa da educação católica e nessa articulação de ideias 

apontava os problemas e, também, os pontos fortes da proposta escolanovista. Na 

crítica, dois temas desse embate abordados na revista A Ordem, chamam atenção: 

o conceito de técnica e o conceito de disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. AS CONCEPÇÕES DE MÉTODO DE ENSINO E DISCIPLINA NA PEDAGOGIA 

MODERNA DE THEOBALDO MIRANDA SANTOS 

 

  

Para compreendermos a atuação de Theobaldo Miranda Santos na 

sociedade brasileira dos anos 1930-1940, neste capítulo, primeiro faremos uma 

breve reflexão acerca da ideia de intelectual engajado, e em se seguida 

abordaremos o entendimento do autor sobre pedagogia moderna. Por último, vamos 

analisar as concepções de método de ensino e disciplina do educador católico a 

partir da análise de seus artigos na revista A Ordem. 

 

 

3.1 O intelectual católico engajado via A Ordem    

 

 

O intelectual católico dos anos 1930 e 1940 poderia seguir o curso 

de sua vida, individualmente, cuidando de seus afazeres, fossem esses acadêmicos, 

artísticos, editoriais entre outros. Daria prosseguimento ao seu cotidiano esforço de 

―elaboração intelectual-cerebral‖, nos dizeres de Antonio Gramsci, ao operar um 

conceito amplo de intelectual segundo o qual todos os homens são intelectuais, mas 

nem todos desempenham tal função na sociedade. O que torna possível inseri-los 

em um grupo social é justamente o exercício da função de intelectual. (GRAMSCI, 

1979, p. 7). 

Nessa maneira, a função intelectual poderia ser exercida sem 

alaridos, corriqueiramente, como amiúde ocorre. Mas, no Brasil, os intelectuais dos 

anos 1930-1940 foram convocados para comparecerem ao espaço público, espaço 

da política, para debater problemas e apresentar soluções. No caso dos intelectuais 

católicos, a movimentação desse período tratava-se de reverberação da Carta 

Pastoral de D. Leme, de 1916 que conclamou o laicato a se engajar no seu projeto 

de recristianizar o país.  

Para Sirinelli (1996), a noção de engajamento contribui para tornar 

mais estreita a definição do intelectual na sociedade francesa do século XX, mas 
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não elimina a acepção anterior, mais ampla e sociocultural que engloba criadores e 

mediadores culturais. Quanto a esses, esclarece que 

 

No primeiro caso, estão abrangidos tanto o jornalista como o escritor, 
o professor secundário, como o erudito. Nos degraus que levam a 
esse primeiro conjunto postam-se uma parte dos estudantes, 
criadores, ou ―mediadores‖ em potencial e ainda outras categorias de 
receptores da cultura. (SIRINELLI, 1996, p. 242). 

 

  O engajamento pode significar notoriedade e se vincula comumente 

à especialização do intelectual, que o autoriza a se declarar sobre algo, privilegia-o 

nas discussões3. É de tradição acadêmica constar na página inicial de artigos o 

autor, sua titulação e/ou cargos que ocupa e/ou funções que desempenha, com o 

objetivo de apresentar o emissor e de antecipar credibilidade ao que será exposto. A 

revista a Ordem não foi regular no trato desses elementos editoriais. Em apenas três 

dos dezesseis textos arrolados de autoria de Theobaldo Miranda Santos há 

informações sobre sua trajetória intelectual, sendo que em dois é apresentado como 

―Director do Lyceu de Humanidades e da Escola Normal de Campos‖ (Depoimento, 

de julho de 1935; Aspectos da Psicologia do Sonho, outubro de 1935) e no 

terceiro como ―Diretor do Departamento de Educação Primária da Prefeitura do 

Distrito Federal‖ (John Dewey e a educação, de maio de 1944).  

 A revista A Ordem é materialidade do engajamento de intelectuais 

católicos, como Jackson de Figueiredo, Alceu Amoroso Lima, ambos diretores do 

periódico, e foi fundamental para a sinergia do grupo, em torno de múltiplos 

assuntos.  Quanto à educação, não saiu das páginas da revista para o debate 

público e sim a revista não pode se eximir do debate da mudança educacional 

encetada principalmente pelo escolanovismo.  

Theobaldo Miranda Santos desempenhou na revista o papel de um 

dos especialistas em educação. Seus artigos têm como característica comum o 

intuito de convencer o leitor de que pedagogia católica era melhor e, por isso, 

                                                 
3
 Antonio Gramsci foi crítico contumaz dessa posição privilegiada do intelectual e muito se empenhou 

em tornar as classes menos abastadas como porta-vozes de si próprias. Por isso, partiu sua análise 
da concepção de que todo ser humano é intelectual e defendeu a escola pública unitária. (GRAMSCI, 
1979). Além disso, criou periódicos sobretudo voltados  a camponeses e operários,  como o L’Unità 
(1923), um  meio de instrução para romper com a ideia da imperiosa necessidade de  dirigentes de 
partidos condutores das massas. (DEL ROIO, 2006).  
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imprescindível na sociedade brasileira. Antes, em vários artigos, cumpre o 

compromisso de tornar o leitor mais versado acerca das múltiplas possibilidades 

teóricas da pedagogia, comparando-as com a pedagogia católica para finalmente 

nas conclusões retomar a assertiva da superioridade da segunda. 

Entre os artigos que publicou na revista, há os que claramente se 

constituíram como um esforço em apresentar os elementos centrais e inovadores 

das pedagogias. Pedagogias, no plural, porque o autor não delimita o sentido da 

expressão ―pedagogia moderna‖. Deste modo, os leitores do século XXI poderiam 

entender que ―pedagogia moderna‖ seria sinônimo de Escola Nova. O que o 

intelectual católico denomina ―pedagogia moderna‖ são colaborações diversas ao 

pensamento pedagógico, especialmente da filosofia, da psicologia e da antropologia. 

A seguir, apresentaremos os artigos que Theobaldo Miranda Santos trata do que 

seria moderno em educação e tentaremos compreender a modernidade que há em 

sua pedagogia. 

 

 

3.2 A noção de Pedagogia Moderna 

 

 

Em 1940, o autor publicou três artigos que têm no seu título 

―pedagogia moderna‖: no número de abril, O conceito de educação na pedagogia 

moderna; no artigo de setembro, O problema da aprendizagem na pedagogia 

moderna; o de dezembro, O problema antropológico na pedagogia moderna. 

Quanto a Escola Nova, em nenhum dos artigos o autor estava empenhado 

exclusivamente em caracterizá-la e apresentar seus contrapontos católicos. Seu 

objetivo era tipificar ideias daquele momento, apontar o que entendia como 

construtivo e desmontar o que interpretava como deletério.   

 Além dos artigos citados, há outros dois que trazem no título 

―pedagogia moderna‖. Nesses artigos, porém, o autor não oferece ao leitor um 

panorama da pedagogia da época como naqueles. No artigo de março de 1939, 

intitulado Pio XI e a pedagogia moderna, se imbui do objetivo de oferecer uma 

síntese das idéias do papa no tocante à educação e, curiosamente, é nesse artigo 
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que o autor se detém mais no escolanovismo, sem, entretanto, também usar tal 

termo. Já no artigo de maio de 1941, o autor denominou-o O problema da 

disciplina na pedagogia moderna de abrangência mais geral que o anterior, mais 

modesto porém do que a sequência de artigos de 1940. 

 A pedagogia moderna para Theobaldo Miranda Santos seria aquela 

contemporânea sua, que se configurava como possibilidade teórica referente a 

algum elemento pedagógico. Pode ser então católica ou escolanovista.  

Distintamente, em seu texto Tendências e correntes da educação 

brasileira, Dermeval Saviani (1998) estabelece claros limites entre a pedagogia 

católica e a pedagogia moderna. Saviani refere-se à primeira como concepção 

―humanista tradicional‖ e a segunda como concepção ―humanista moderna‖. Ambas 

as concepções derivam de uma determinada visão de homem. 

Quanto à concepção ―humanista‖ tradicional, trata-se da visão 

essencialista do homem. O homem é encarado por uma essência imutável e cabe à 

educação conformar-se à essência humana. As mudanças que ocorrem são 

acidentais. Nessa concepção, ocorre a distinção entre duas vertentes: a religiosa e a 

leiga. A religiosa tem suas raízes na Idade Média e é manifestada na história nas 

correntes do tomismo e neotomismo. A vertente leiga, centrada na ideia de ―natureza 

humana‖, elaborada pelos pensadores modernos como expressão da ascensão da 

burguesia e instrumento da consolidação da hegemonia. Esta concepção Inspirou a 

construção dos sistemas públicos de ensino. (SAVIANI, 1998, p. 25). 

 A concepção ―humanista‖ moderna abrange correntes como o 

pragmatismo, vitalismo, historicismo, existencialismo e fenomenologia. A visão do 

homem é centrada na existência.  A natureza humana, então, é mutável, 

determinada pela existência. O ser humano é completo desde o nascimento e torna-

se um adulto considerado inacabado, sendo assim, o adulto não pode se constituir 

um modelo. Daí que a educação passa a centrar-se na vida, na atividade. A 

educação assume formas descontínuas. Primeiramente, sem esquemas 

predefinidos, seguindo uma ordem lógica, com o aspecto psicológico mais valorizado 

em detrimento do lógico. Um segundo sentido do caráter descontínuo é que os 

momentos verdadeiramente educativos são considerados raros, instantâneos, 

fugazes e se deve estar predisposto a esta possibilidade. (SAVIANI, 1998, p. 26). 

 Saviani compôs esse quadro das pedagogias após ter feito um 

levantamento da literatura educacional por meio de catálogos de editoras, assim 
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como nos bancos de dissertações e teses dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação e, por fim, na historiografia da educação brasileira, até o ano de 1977, que 

totalizou 1479 trabalhos. Selecionou para análise e interpretação do material, textos 

de autores nacionais com ênfase na Filosofia da Educação. (SAVIANI, 1998, p. 21). 

O autor esquematizou uma periodização das correntes e tendências da educação 

brasileira, de acordo com o qual até 1930 houve predomínio da humanista 

tradicional. De 1930 a 1945, houve um equilíbrio entre a humanista tradicional e a 

humanista moderna.    

Ao tomarmos como referência a análise de Saviani dessas 

tendências pedagógicas, podemos apontar que o amplo cenário da pedagogia que 

Theobaldo Miranda Santos chama de ―moderna‖ possui semântica diversa na 

literatura atual. Tomando por base o quadro de tendências esquematizado por 

Saviani, o autor católico se localizaria no humanismo tradicional, mas, na análise de 

seus artigos se percebe que alimentava sua ideias no humanismo moderno. Assim, 

ele é um exemplo de hibridismo pedagógico, ou seja, tradição e modernidade 

marcam o seu pensamento pedagógico.  

O equilíbrio entre as tendências foi mantido no âmbito da produção 

bibliográfica publicada. A partir de 1935, no desempenho de funções políticas, os 

católicos passaram a influenciar de modo mais contundente quem adentraria na 

educação pública. O desequilíbrio nas esferas definidoras de políticas públicas 

educacionais estava, assim, instituído. Não obstante a restrição da vida pública 

imposta pelos católicos aos escolanovistas, cujo símbolo foi Anísio Teixeira, o 

desprezo a sua teoria pedagógica era parcial. Nos textos de Santos, o problema do 

método ou técnica de ensino é o aspecto mais exemplar da aceitação de elementos 

do escolanovismo. Considerando o esquema de tendências pedagógicas de Saviani, 

seriam tais elementos os ―respingos‖ da modernidade na pedagogia católica. 
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3.3 A concepção de método de ensino 

 

 

Em março de 1939, Theobaldo Miranda Santos publicou na revista o 

artigo Pio XI e a pedagogia moderna. O autor inicia o artigo informando que um 

dos problemas que mereciam a atenção do papa Pio XI (1857-1939) era a educação 

das novas gerações. Por isso, em 1929 o papa publicara a encíclica Divini Illius 

Magistri na qual, segundo Santos (1939), ―os problemas fundamentais da 

pedagogia são resolvidos.‖ (p. 76).   

 Santos compreende que, nesse documento eclesiástico, o papa tem 

uma posição realista sobre o ser humano como ser decaído do estado original, 

entretanto as próprias criações humanas seriam fundamentais para que fosse 

educado seguindo princípios religiosos. Nessa procura, Santos afirma que as 

―aquisições recentes da psicologia experimental‖ seriam relevantes, e dessas 

inovações decorrem necessariamente conseqüências de ordem didática. A 

perspectiva do papa é definida por Theobaldo Miranda Santos como realista, 

contrária, então, à perspectiva otimista do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) que  

 

Identificando a educação com o desenvolvimento do educando, 
suprimindo a autoridade do educador, pregando o auto-governo e o 
libertarismo educacional e reduzindo a aprendizagem a um ativismo 
puro sem fins definidos a serem atingidos. (SANTOS, 1939, p. 77). 

 

Importante lembrar que as pedagogias tradicionais colocavam o 

professor no centro da relação pedagógica entre quem ensina e quem aprende. 

Santos não desejava a mudança nesse papel porque tornaria esvaziado de 

conteúdo o processo. O autor não deixa explícito de que conteúdo se tratava, mas 

pelo conjunto do texto conclui-se que se refere especialmente ao conteúdo de cunho 

moral religioso. Da menção ao ―ativismo puro‖ também podemos inferir que haveria 

a preocupação com o conteúdo científico, pois se não fosse resguardada a 

intervenção segura do professor a formação do aprendiz seria comprometida. Para 

Santos, constituia-se um erro a criança ser posicionada ―como meio e como fim‖ de 

toda atividade educativa. Nessa crítica, está o cerne da preocupação dos católicos. 
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Não é despropositado o uso do advérbio ―como‖ por duas vezes. Para os católicos, a 

formação na escola também é processual, e realçam a função do professor, 

entretanto abdicam do uso do termo desenvolvimento por estar associado ao como 

se desenvolve apropriação da psicologia pelo escolanovismo, ou escola ativa. A 

crítica da idéia de criança ―como fim‖ trata-se de uma crítica ao abandono da 

perspectiva transcendental na sua formação, pois o escolanovismo, mesmo 

possuindo variações, tem fins para educação. O abandono do transcendental ocorre 

por meio da defesa de um dos princípios do escolanovismo brasileiro, a educação 

pública laica. A religião deveria impregnar ―toda obra educativa‖, de acordo com 

Santos, e corrobora esse princípio citando Pio XI: 

 

[...] é imprescindível que todo o ensino e toda a organização da 
escola: mestres, programas, livros, em todas as disciplinas, sejam 
regidos pelo espírito cristão, sob a direção e vigilância materna da 
Igreja Católica, de modo que a Religião seja verdadeiramente 
fundamento de toda a instrução, em todos os graus, não só 
elementar, mas também média e superior. (PIO XII apud SANTOS, 
1939, p. 79). 

 

 Se a pedagogia moderna incorre no erro de não valorizar a religião, 

não implicava que os ―mestres cristãos‖ deveriam rejeitar todas as contribuições de 

―valor real‖ da pedagogia científica, desde que fossem subordinados ao fim da 

educação cristã.  

 Mas quais seriam essas contribuições à pedagogia católica? De 

maneira clara, em nenhum dos artigos examinados Santos indica-as. Contudo, sua 

indisposição com o ativismo parece decorrer quando praticado em estado puro, sem 

a preocupação para além da escola, para além do desenvolvimento da criança. 

Sendo assim, Santos engrossaria a fila dos que compreenderam de maneira 

distorcida (ou em fortes tintas sobre o fazer), as ideias do principal articulador do 

método ativo, no caso John Dewey.  

 De acordo com o historiador da educação Franco Cambi (1999), 

mesmo no interior do movimento ativista, especialmente nos Estados Unidos, 

prevaleceram interpretações de tipo individualista e espontaneísta, libertário e anti-

intelectualista. Para corrigir tais leituras do ativismo pedagógico, Dewey escreveu 

Experiência e educação, de 1937, no qual retoma a presença da ―interação‖ e da 

―continuidade‖ no processo de aprendizagem, além da valorização do método do 
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mundo circundante, no tocante as suas atividades e valores (CAMBI, 1999, p. 552). 

Para John Dewey, ―o lado ativo‖ da aprendizagem precede sempre o ―passivo‖, já 

que a expressão vem sempre antes da impressão consciente. (CAMBI, 1999, p. 

553). Dito de outro modo, o fazer precede o conhecer, mas entre eles há uma 

relação indissociável.   

 

 

3.4 A concepção de disciplina  

 

 

Em maio de 1941, Theobaldo Miranda Santos publicou o artigo O 

problema da disciplina na pedagogia moderna. Trata-se de um texto de mais de 

11 páginas, de leitura mais agradável. Possivelmente a maneira como a leitura flui 

deva-se à maior maturidade do intelectual escritor. 

Da publicação do texto Pio XI e a pedagogia moderna passaram 

dois anos. Este dado tem relevância quando é feita a leitura desse artigo e se 

constata um tom mais conciliatório com o escolanovismo, como é perceptível no 

trecho: 

 

Na escola, o problema da disciplina se encontra intimamente 
ligado ao problema do método. A realização do trabalho 
escolar por métodos vivos e ativos, adaptados à natureza 
psicológica do educando cria condições favoráveis à 
organização e ao exercício da disciplina, enquanto que a 
ausência de métodos ou a utilização de processos educativos 
mecânicos e artificiais que não permitam a manifestação livre e 
espontânea da personalidade da criança, promovem o 
desinteresse, o aborrecimento, a revolta, a indisciplina. 
(SANTOS, 1941b, p. 67.) 

 

O primeiro aspecto que chama a atenção é que Santos preconiza a 

opção por um método como necessário à existência da disciplina escolar. E não é o 

método tradicional que se caracteriza pelo verbalismo do professor que transfere 

conhecimentos; o autor defende o método ativo, cujo destaque está no fazer do 
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aluno. O método contribuiria para que se evitasse o desinteresse que tem como 

conseqüência a indisciplina. 

Para Theobaldo Miranda Santos, a disciplina constitui-se num 

princípio que deve reger toda a vida escolar e deve resultar de um equilíbrio entre a 

liberdade do aluno e autoridade do professor. Somente se justifica o uso do termo 

―disciplina‖ quando é expressão da adesão livre e espontânea a exercício da 

autoridade. De acordo com o intelectual católico, ―autoridade e liberdade‖ são os 

dois termos da equação disciplinar.  

A conciliação com escolanovismo é parcial porque critica o 

postulado de que na escola renovada não há incidência de problemas disciplinares 

porque toda a atividade é interessada. Santos informa que assim pensam John 

Dewey (1859-1852) e o escolanovista suiço  Edouard Claparéde (1873-1940) e que 

se trata de uma perspectiva romântica cuja base teórica é o naturalismo romântico 

de Rousseau. A primeira objeção feita pelo intelectual católico refere-se à 

impossibilidade prática de se tornar ―interessante‖ toda atividade educativa, que a 

motivação ―integral‖ do trabalho na escola é uma tarefa irrealizável. A segunda 

objeção repousa na valorização que Santos atribui à ―vontade‖.  

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2004) encontramos 

o termo vontade definido como uma força interior que impulsiona o indivíduo a 

realizar aquilo que se propôs atingir, seus fins ou desejos.   É nessa linha semântica 

que Theobaldo Miranda Santos explanou sua objeção à importância do interesse em 

detrimento da vontade. 

 

Mas achamos que somente pelo ―esforço interessado‖, tal 
como concebe Dewey, não poderíamos nunca desenvolver na 
criança a força de vontade, a energia de caráter, a capacidade 
de renúncia e espírito de sacrifício, indispensáveis para uma 
formação perfeita da personalidade. (SANTOS, 1941b, 68).  

  

 Santos concorda com a premissa de Dewey de que o interesse 

conduz ao esforço, mas, para ele, os escolonovistas  pecaram em não insistir que o 

esforço possa ter valor intrínseco e mesmo conduzir ao interesse, por meio do 

reconhecimento do dever.  

 Além da afirmação da vontade, como fundamental à disciplina, 

Santos compreende que, se bem empregados, ―premiação‖ e ―castigo‖ são de 
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grande valor pedagógico. Ele afirma que em primeiro momento os seguidores da 

educação renovada eram categóricos quando ao potencial nocivo desses recursos, 

mas que em certa superação do ―romantismo pedagógico‖ passaram a admitir que 

tais expedientes possam ser benéficos, se utilizados com prudência e moderação.  

 A premiação de que trata autor católico não é a de cunho material. 

Instrui que as escolas e centros educativos dessem preferência às ―recompensas de 

ordem moral‖: elogio, estima do mestre, confiança do educador, distinções 

honoríficas. As instituições deviam premiar o esforço e não os dotes naturais. 

(SANTOS, 1941, 71).  

 Tal qual o prêmio, o castigo também deve ser de caráter moral, e 

deve ser aplicado com fim de apelo à consciência moral, à responsabilidade e senso 

de justiça do educando. Novamente nesse ponto, Santos retoma a discussão em 

torno da autoridade e da liberdade no espaço escolar: 

 

E é preciso que a escola dê à criança não só a experiência da 
autoridade como também a experiência da liberdade criadora. A 
criança deve aprender a utilizar a sua liberdade, a dirigir livremente 
os seus atos. Para isso é indispensável que a escola se organize 
num sentido eminentemente social, pois somente vivendo e agindo 
em sociedade que a criança pode adquirir o ―habitus‖ da liberdade 
disciplinada (SANTOS, 1941b, p. 72). 

 

 A relação entre autoridade e escolanovismo nos traz à lembrança 

Hannah Arendt (1906-1975). A autora alemã chegou aos Estados Unidos em 1941, 

depois de ter deixado seu país devido à ascensão de Adolf Hitler ao cargo de 

chanceler, em 1933. Até sua chegada em solo americano, residiu em Paris, mas foi 

mandada para um campo de concentração pelo governo francês, a República de 

Vichy (1940-1944), colaboracionista com governo alemão. Conseguiu fugir e aportar 

em Nova Iorque. Como consequência de toda essa experiência com governos 

totalitários, em sua obra é recorrente a denúncia dos problemas desse tipo de 

regime político e a defesa da democracia.  

O texto de Hannah Arendt que mais de perto nos interessa é A crise 

na educação, de 1954, no qual analisa a crise americana da educação, que teria se 

instalado como consequência da adoção da educação progressiva, nas duas 

décadas anteriores, e que, segundo a autora, ―derrubou completamente, como que 

de um dia para o outro todas as tradições e métodos estabelecidos de ensino e 
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aprendizagem.‖ (ARENDT, 1992, p. 227). Uma das rupturas com as tradições foi a 

liberação da criança da autoridade do adulto, como se a infância pudesse assim se 

constituir como um mundo autônomo. Diz ainda a autora: 

 

A autoridade do educador e as qualificações do professor não são a 
mesma coisa. Embora certa qualificação seja indispensável para a 
autoridade, a qualificação por maior que seja, nunca engendra por si 
a autoridade. A qualificação do professor consiste em conhecer o 
mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste, porém sua 
autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este 
mundo. Face à criança, é como ele fosse um representante de todos 
os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança – 
Isso é o nosso mundo. (ARENDT, 1992, p. 239).  
 

 Hannah Arendt e Theobaldo Miranda Santos são indivíduos de 

projeções diferentes no campo intelectual, com reflexões em temporalidades 

próximas, mas que expuseram críticas afins acerca do escolanovismo.  

Para Arendt, o problema estadunidense não tinha raízes nas suas 

características de formação imigrante e de ser um país novo. Lembra Forquin (2003) 

que essas características particularizam questões, como o racismo, frente ao 

princípio revolucionário de difusão do ensino como vital à igualdade de 

oportunidade. Todavia, como Arendt expressou em A crise da educação, o 

problema da crise se assentava no novo que recebeu aderência muita 

entusiasmada: a pedagogia moderna. Argumentou a autora que a crise da 

autoridade vinculava-se à ausência de responsabilidade do professor de inserir a 

criança no mundo, pois os novos métodos substituíram a aprendizagem pelo fazer, 

muito restrito ao mundo  da criança, ao brincar. Essa opção deixava de preparar a 

criança para o mundo dos adultos, do ―hábito gradualmente adquirido de trabalhar e 

de não brincar‖, extinto em favor da autonomia do mundo da infância. (ARENDT, 

1992, 33).  

Ressalvas devem ser resguardadas na comparação entre as ideias 

desses autores, que produziram seus textos em espaço e tempo diferentes. 

Devemos acrescentar ainda que Arendt era uma democrata radical, enquanto o 

autor católico aproveitou as oportunidades abertas sob o governo antidemocrata de 

Getúlio Vargas. Contudo, o que nos interessa é que em uma das passagens do 

texto, Arendt reflete sobre a autoridade do professor com ideias próximas às do 

autor brasileiro. A seu modo, Theobaldo Miranda Santos também preconizou o 
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objetivo de apresentar à criança o social, no sentido de que ela possa fazer parte 

dele, todavia o método ativo era apreciado por ele, ao contrário de Arendt. Também 

de modo diferente de Arendt, nos textos analisados, o autor não apontou qualquer 

preocupação de que a educação seria via pela qual a sociedade se tornaria mais 

democrática e que, portanto, urgia a real democratização do acesso a ela, sobretudo 

ao nível secundário, mencionado pela autora. 

Como vimos acima, a crítica quanto aos fins da educação propostos 

pelo escolanovismo não era de todo pertinente, pois, como exemplo, em Dewey, o 

valor dado à democracia é marcante, o que significava afirmar que processo 

educacional tem fins. Mas, interessante notar que tanto Santos quanto Arendt se 

preocupavam com a diminuição da autoridade do professor na aplicação do método. 

Theobaldo Miranda Santos adepto do método vivo, ativo, defende a autoridade do 

conhecimento do professor. Sua pedagogia, nesse sentido, não é mais tradicional 

humanista, mas também não é humanista moderna, trata-se de outra pedagogia. 

Sua pedagogia nasceu da polarização, mas resultou em outra4. Segundo Saviani 

(2008), trata-se de uma espécie de escolanovismo católico, pois, apesar de se 

adaptar aos novos tempos, às mudanças, a Igreja defendia uma formação 

humanista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 

Maria Helena de Jesus Silva Morais intitulou a sua dissertação de mestrado ―Da pedagogia que 
‗pegou de galho‘ à uma pedagogia cristã nova e brasileira: Theobaldo Miranda Santos (1904-1971) e 
seus manuais  didáticos‖. A autora fez referência à expressão ‗pegou de galho‘, usada pelo autor 
católico que tomara de empréstimo de Joaquim Nabuco (1849-1910), que, por sua vez, criticava 
aqueles que transplantavam para o Brasil doutrinas e instituições de povos mais ricos e adiantados 
do que os brasileiros, provocando ―a dissociação entre o espírito e a terra, o divórcio entre a lei e o 
fato, o desequilíbrio entre o progresso cultural e o progresso material‖ (SANTOS, 1941, p.59).  Ao 
usar a expressão, o intelectual católico combatia o a aplicação de teorias pedagógicas que não 
respeitavam peculiaridades, como a religião católica, e que não contribuíram para supressão de 
falhas do sistema educativo.  



 

 

4. SABERES DOCENTES CATÓLICOS 
  

 

Nos currículos em vigor dos cursos superiores de Pedagogia 

comumente constam disciplinas que têm por objetivo instruir o futuro pedagogo 

sobre a estrutura do projeto político-pedagógico (PPP) e como deve ser o processo 

de sua elaboração, nos espaços educativos, com a recomendação de que, na 

elaboração, os diversos sujeitos desses espaços sejam envolvidos. Dentre os itens 

que estruturam o PPP, constam os pressupostos filosóficos-sociológicos nos quais 

são expostas a concepção de homem e de educação e os fins da educação. 

(VEIGA, 1998, p.20). De modo privilegiado, hoje tais temáticas são exploradas nas 

disciplinas que versam sobre currículo e nas disciplinas vinculadas à Filosofia. Neste 

último capítulo, serão analisados temas que dizem respeito a essas disciplinas 

acadêmicas os quais se configuraram como um conjunto de saberes que os 

professores católicos deviam possuir em seus aportes teóricos. Em primeiro lugar, 

trataremos da visão de homem e de educação de Theobaldo Miranda Santos. Em 

seguida, iremos apresentar sua definição de Pedagogia. Enfim, apresentaremos os 

papéis que, segundo ele, deveriam desempenhar a escola, a família e a Igreja. 

 

 

4.1 Concepção de homem e de educação 
 

 

As questões pertinentes à filosofia e à educação são temas 

relevantes nos textos de Theobaldo Miranda Santos. Isso pode ser constatado nos 

artigos d‘A Ordem e em outras produções bibliográficas do autor. Maria Helena Silva 

Morais (2004) teve como fonte de sua investigação acerca da pedagogia de 

Theobaldo Miranda Santos especialmente seus manuais, indiscutivelmente sua 

produção mais significativa, pelo número de leitores alcançados e pela permanência, 

ao longo de décadas, mas também teve como fontes vários outros artigos 

publicados na revista na Revista Pedagógica Brasileira e no jornal Monitor 

Campista. Quanto aos manuais, a autora enfatiza a poligrafia do autor, isto é, 
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versam sobre múltiplas disciplinas que devem formar o futuro professor: 

administração escolar, história da educação, filosofia da educação, didática, 

metodologia e prática de ensino. (MORAIS, 2004, p. 44). Os manuais são 

posteriores aos artigos d‘A Ordem, os quais já apresentam essa característica 

intelectual de Santos.  

Dentre os 16 artigos levantados neste estudo, a Filosofia tem 

especial relevo nos seguintes artigos5: 

 

 

- Pela educação cristã, de maio de 1937; 

- Edmundo Husserl, de julho de 1938; 

- Pio XI e a pedagogia moderna, março de 1939; 

- A pedagogia e a filosofia, de janeiro de 1940; 

- O conceito de educação na pedagogia moderna, de abril de 

 1940. 

- O problema antropológico na pedagogia moderna, de 

 dezembro de 1940; 

- Será a pedagogia uma ciência?, de fevereiro de 1942; 

- John Dewey e a educação, de maio de 1944.  

 

 

Em 1937, no artigo Pela educação cristã escreveu Theobaldo 

Miranda Santos que, acima dos problemas dos métodos, está o problema dos fins. 

Neste sentido, a educação visaria sempre uma finalidade e um ideal fornecidos pela 

Filosofia. De acordo com o autor, toda a obra pedagógica depende, em última 

análise, do conceito que o educador tem da vida e do universo.  

No artigo de abril de 1940, O conceito de educação na pedagogia 

moderna, retoma essa temática do vínculo entre filosofia educação e procura 

problematizar tal relação com estudo bibliográfico amplo que permitiu tornar mais 

                                                 
5 
Depois da Filosofia, a segunda disciplina sobre a qual mais tratou foi a Psicologia: 5 artigos.  
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complexa sua reflexão. Procedeu de modo diferente do artigo de 1937, Pela 

educação cristã, em que está voltado mais propriamente à defesa da educação dos 

católicos. As concepções de educação por ele identificadas foram: conceito 

naturalista de educação; conceito pragmatista de educação, conceito idealista de 

educação; conceito cristão de educação; conceito individualista de educação; 

conceito socialista de educação; conceito nacionalista de educação; conceito 

personalista de educação.  

Não se discute que a dedicação do autor católico em apresentar as 

bases filosóficas diversas tem raiz acadêmica, mas também é inquestionável que foi 

uma forma de corroborar sua defesa do conceito cristão de educação, na 

comparação das primeiras com a da segunda, na qual acreditava. 

Segundo a concepção de Theobaldo Miranda Santos, apresentado 

em Pela educação cristã, o homem é constituído de corpo e espírito, categorias 

que comportam a totalidade de seus atributos: físico, intelectuais e morais. Haveria, 

então, dois planos ontológicos da existência a serem desenvolvidos, o natural e o 

espiritual, por meio de três tipos fundamentais de educação: a educação física, na 

ordem da natureza, a educação intelectual na ordem das ideias, e a educação 

moral, na ordem dos deveres. (SANTOS, 1937, p. 449).  

No texto O conceito de educação na pedagogia moderna (abril de 

1940), o autor novamente distingue dois planos ontológicos humanos objetos da 

educação mas que constituem a totalidade humana, plano natural ou da natureza, 

ou do plano sobrenatural ou da Graça. Trata-se de um outro tipo de sistematização 

no exercício de exposição do que seria o homem para os católicos, porque não se 

preocupou em tratar do aspecto intelectual, presente na primeira divisão. Neste 

artigo de 1940, Theobaldo Miranda Santos insere o homem na hierarquia da 

natureza e enfatiza a qualidade racional do ser humano: 

  

Nesta racionalidade de natureza espiritual se alicerça o conceito de 
personalidade. Somente o homem possui uma personalidade livre e 
autônoma e direitos e deveres impostergáveis. A moral é pois 
apanágio na natureza humana. A razão de ser da personalidade 
humana é a realização máxima de sua perfeição moral. E o mundo e 
a natureza existem para que a personalidade humana possa realizar 
seus fins transcendentes. (SANTOS, 1940b, p. 50). 
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É evidente a hierarquia da formação do homem na educação 

católica pensada por esse intelectual: o plano sobrenatural é o primeiro em 

relevância. A racionalidade que, é caráter espiritual (intelectual) do homem, deve ter 

como foco o alcance da perfeição moral. O mundo objetivo é importante, como 

criação divina, mas diante da importância do fim transcendente é posicionado como 

meio.  

Carlos R. Jamil Cury (1988) em seu estudo sobre católicos e liberais 

nos anos 1930, teve como fonte artigos d‘A Ordem, especialmente os de autoria de 

Sobral Pinto e Alceu Amoroso Lima. Abordando as visões de homem e sociedade 

para os católicos, preocupou-se em cruzar as informações levantadas da revista 

com os documentos oficiais romanos. Segundo o autor, para os católicos, corpo e 

alma são realidades unidas que compõem a pessoa humana, de atividade corporal e 

atividade espiritual. As primeiras são atividades do homem a segunda são atividades 

humanas. (CURY, 1988, p. 46) 

Ainda que corpo e alma formem uma totalidade, salienta-se que a 

humanização concentra-se no aspecto espiritual, ou seja, no uso que o homem faz 

do racional e na sua relação com o transcendental.  

 Theobaldo Miranda Santos aponta que o homem faz parte da 

natureza, hierarquicamente posto acima de outras criações pelo seu atributo 

racional. Cury esclarece que, segunda a concepção católica, o ser humano conhece 

a lei natural pelo uso da razão, isto é, o ser humano conhece a lei que orienta que se 

faça o bem e se evite o mal. A lei natural está gravada no coração humano é a razão 

que permite acessá-la.   

 

À luz do realismo integral do cristianismo, a educação é formação 
total da personalidade. A educação é um processo vital resultante de 
fatores externos e internos, de forças naturais e forças espirituais, da 
ação consciente do educador e da vontade livre do educando. A 
educação não se confunde com um simples desenvolvimento ou com 
uma mera adaptação; não se resume numa preparação utilitária para 
fins exclusivos ou numa formação de aspectos parciais da 
personalidade. (SANTOS, 1940b, p. 51). 

 

A concepção realista de homem segundo os católicos, movimenta-

se na ambivalência de um ser decaído do estado original que pode, contudo, 

alcançar o plano elevado da vida eterna. Nesta direção, a educação integral era 
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necessária e não se tratava, segundo o autor católico, de um processo que confere 

importância em demasia ao fator externo, ou que deposita sua expectativa no 

desenvolvimento cognitivo, de modo unilateral, ou ainda numa perspectiva idealista 

de conhecimento. Theobaldo Miranda Santos empenha-se em elaborar uma síntese 

pedagógica entre o que se conhece e o conhecer.  

 

 

4.2 O conceito de Pedagogia 

 

   

Theobaldo Miranda Santos foi convidado para ser paraninfo das 

formandas de 1936 da Escola Normal Oficial de Campos. Seu discurso foi publicado 

pela A Ordem com o título Pela educação cristã, citado anteriormente. No texto, 

aponta possibilidades na pedagogia, mas também se impõe o dever de alertar as 

professoras que o caminho se revelava árduo mesmo sendo belo o exercício da 

docência, especialmente naquele momento do país. Com o texto vazado pela 

oralidade, diz ele às formandas: 

 

O meu dever, no instante de realidades duras e cruciantes em que 
vivemos, é não distrair o vosso espírito com o fogo fátuo de uma 
literalice fofa e ilusória, através da qual a vossa vida seja um tecido 
de rendas e de flores e o vosso futuro uma sucessão continua de 
doçuras e prazeres. (SANTOS, 1937, p. 447). 

 

Seu texto enfatizava que a pedagogia cristã era a opção. 

Denominada de pedagogia perennis, que se fundamenta na filosofia perennis, 

constituía-se como a ―expressão mais perfeita e pura da corrente humanista‖,  

 

[...] completa e harmoniosa porque se baseia numa filosofia integral 
da vida e do universo. Visando, antes de tudo, a formação total da 
personalidade do educando e o desenvolvimento harmônico de suas 
virtualidades. (SANTOS, 1937, p. 449). 

 

A denominação filosofia perennis nasceu do título da obra de 

Agostino Steuco (1497-1548), De perennis philosophia (1540). De acordo com 
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Antonio Paim (2007), a obra de Steuco foi popularizada por Leibniz (1497-1548) que 

a interpretou como um esforço no sentido de adaptar as contribuições dos antigos 

ao cristianismo. É uma expressão que se refere mais ao tomismo, corrente filosófica 

mais seguida pelo movimento católico brasileiro. Neste sentido, a filosofia perennis 

se difundiu em grande parte como filosofia tomista. No grupo intelectual que gravitou 

em torno da revista, o que mais contribuiu com escritos sobre o tomismo foi 

Leonardo Van Acker que, entretanto, acreditava na necessidade de dialogar com 

diversas correntes filosóficas, ou seja, não defendia a filosofia perennis6.  

Essa pedagogia vinculada ao transcendental, que almeja a 

permanência, Theobaldo Miranda Santos define como ciência prática da formação 

do homem. O caráter prático advém da reflexão sobre o fim da educação, isto é, que 

tipo de homem se quer formar, reflexão da qual a pedagogia não pode se furtar. 

Para tanto, estabelece correlação com a filosofia, em situação de dependência com 

essa disciplina, porque pensar sobre a natureza do homem é objeto da filosofia.  

Mas, para ele, essa dependência levou autores a distorcê-la.  Dewey 

teria reduzido a filosofia a uma teoria da educação. Para Theobaldo Miranda Santos, 

prezava insuficientemente os fins da educação ao atribuir relevância ao método de 

aprendizagem. No texto voltado às normalistas formandas de 1936 esclarece seu 

posicionamento frente Escola Nova: 

 

Não penseis que a pedagogia cristã despreza as conquistas 
científicas da educação renovada. Pelo contrário, ela acompanha 
com interesse e carinho a evolução dos métodos pedagógicos 
modernos, fazendo ela própria pesquisas sistemáticas em torno da 
psicologia infantil e das novas técnicas de aprendizagem. Mas ao 
invés de fazer desses métodos científicos as suas finalidades, aos 
seus ideais que transcendem o efêmero, ao aparente, ao acidental 
da existência terrena. (SANTOS, 1937, p. 450.) 

 

 Theobaldo Miranda Santos acompanhava de perto as discussões 

em torno das contribuições científicas de outras áreas de conhecimento à 

pedagogia, tal como citado por ele acima, da Psicologia e também da Biologia. 

                                                 
6 

Leonardo Van Acker nasceu em Bruges, na Bélgica, em 1896. Aos 26 anos, doutorou-se em 
Filosofia na Universidade de Louvain. Chegou ao Brasil em 1921. No Dicionário de Educadores no 
Brasil, Maria Helena Bittencourt Granjo esclarece que Van Acker ―Considerava o tomismo como uma 
corrente de pensamento em construção, que a partir de sua fonte primeira, o realismo aristotélico, 
deveria ser enriquecidade e atualizada, no diálogo, na polêmica, e mesmo na incorporação de pontos 
de vista alheios á filosofia oficial da Igreja Católica.‖ (GRANJO,1999, p.333). 
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Demonstra, por exemplo, interesse nas pesquisas de Jean Piaget, que para ele 

construiu uma teoria plausível de relação entre o mundo a ser conhecido e o sujeito 

que conhece, rompendo com o predomínio do primeiro preconizado pelo positivismo, 

método bastante forte à época. (SANTOS, 1940d, p. 72). Esse esmero com o 

cientificismo pedagógico a partir das contribuições da Biologia e da Psicologia, 

ambas fundamentais para os debates em torno da aprendizagem, constitui-se como 

elemento de convergência do pensamento educacional do intelectual católico com o 

escolanovismo. Sobre a importância dessas disciplinas escreveu ele: 

 

Os progressos da biologia e da psicologia, a partir do século 
passado, vieram emprestar um fundamento científico à concepção da 
autonomia biológica e psicológica da infância. A criança hoje é 
considerada, não como uma simples redução do adulto, mas sim 
como um ser que apresenta em cada etapa da sua evolução, 
caracteres próprios e reações específicas que lhe dão uma 
fisionomia psicológica particular7. (SANTOS, 1940d, p. 63). 

 

 A substantividade da pedagogia seria um legado da filosofia, o que 

em nada causava de prejuízo ao seu caráter científico, de acordo com o intelectual 

católico. Nesse encadeamento de raciocínio, o mesmo ocorria com outras ciências 

autônomas e independentes que poderiam progredir sem o auxílio da filosofia, 

contudo, para o autor católico, ―sem as luzes da especulação filosófica‖ jamais 

conheceriam ―a situação e o valor da sua especialidade no quadro dos 

conhecimentos humanos, nem os princípios gerais que fundamentam os seus 

processos de investigação.‖ (SANTOS, 1940e, p. 63). 

Assim, a epistemologia é levantada como preocupação que deveria 

ser relevante a todas as áreas do conhecimento. Na Pedagogia, como campo 

acadêmico brasileiro, era algo recente. Somente em 1939 passou a ser ofertado na 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil o curso de Pedagogia, 

organizado no esquema "3+1", ou seja, três anos dedicados às disciplinas de 

conteúdos, os fundamentos da educação, e um ano do curso de Didática, para a 

formação do licenciado. Essa configuração curricular de caráter técnico, "científico", 

                                                 
7 T. M. Santos concluiu que a pedagogia assumiu um caráter eminentemente psicológico, 
direcionando à organização da escola em torno da personalidade infantil.  No que diz respeito a essa 
mudança, fez referência ao escolanovismo ao lembrar que foi ―o que Claparéde chamou, com 
propriedade, de ‗revolução copernicana‘ da educação. (SANTOS, 1940b, p. 63). 
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era tributária das reformas dos cursos normais realizada via escola renovada, nos 

anos 1920-1930, cuja implicação central na formação dos professores foi o 

deslocamento da importância dada aos conteúdos ensinados para métodos e 

processos de ensino. (TANURI, 2000, p.74).   

As críticas de Theobaldo Miranda Santos foram desferidas nesse 

quadro da Pedagogia brasileira. Para ele, os seguidores do pragmatismo insistiam 

de modo inadvertido no seu caráter científico ao conceberem o ―primado da ação 

sobre a especulação, da prática sobre a teoria‖, negam à pedagogia 

substantividade, admitindo ―somente a existência de ciências da educação.‖ 

(SANTOS, 1942, p. 45). Manifestando sua crença na cientificidade da pedagogia, 

escreveu o autor 

 

A natureza científica da pedagogia não pode ser posta em dúvida 
pois ela tem um objeto formal próprio que é a educação do homem. 
Assim sendo, todos os problemas relacionados com a educação 
pertencem à sua órbita. Esses problemas são múltiplos e variados: 
os fins, os meios, os valores, os objetos, os agentes da educação. 
Tudo isso faz parte do âmbito da pedagogia. Daí o erro dos que 
limitam, arbitrariamente, esse âmbito reduzindo a pedagogia a um 
dos seus aspectos parciais. (SANTOS, 1942, p. 45). 

 

Theobaldo Miranda Santos concordava com os adeptos do  

pragamatismo de que a Pedagogia é uma ciência. Discordava dos meios pelos quais 

ela assim poderia ser compreendida, com ênfase depositada, por aqueles 

intelectuais, sobre as os processos de ensino que implicava na desvalorização de 

outras questões (como os finas da educação, por exemplo), levando à perda da 

substantividade do campo de conhecimento.  

 

 

4.3 O papel da escola, da família e da igreja 

 

 

No texto sobre o conceito de educação na pedagogia moderna, 

informa que a concepção cristã concebe a educação  
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[...] como um processo vital de desenvolvimento e de formação, no 
qual se conjuga a ação entre três fatores: a influência difusa e 
assistemática da natureza, da sociedade e da cultura; a influência 
intencional e sistemática da Família, da Escola, da Igreja e do 
Estado; a ação consciente e livre do próprio educando (SANTOS, 
1940b, p. 62). 

  

 A palavra ―escola‖ poucas vezes foi citada por Theobaldo Miranda 

Santos. Mas é perceptível, no desenvolver de suas ideias, que tratava da educação 

formal em várias passagens quando usava os termos  ―ensino‖ e ―aprendizagem‖.    

 Dentre os seus artigos, mais apresentou a palavra ―escola‖ em   O 

problema da disciplina na pedagogia moderna, de 1941, no qual ressalta  o 

aspecto essencialmente social de toda instituição educativa. Nesse sentido, para o 

autor, 

 

A escola possui, entre outras finalidades, a de preparar a criança 
para a sociedade, através do exercício da vida social. Ora, na 
sociedade que a criança vai ver existem normas, regras e leis 
reguladores da existência em comunidade. Daí a necessidade de se 
habituar a criança, desde cedo, a adaptar sua conduta a essa norma 
de vida social. (SANTOS, 1941, 69).  

 

 Anteriormente, vimos que o autor católico discordava que a 

disciplina fosse mantida na escola apenas por meio do interesse, que teria o poder 

de conduzir a criança ao fazer na sala de aula. Isso fora tratado pelo autor católico 

no artigo de maio de 1941. Em 1940, anunciava sua posição no que se refere à 

contribuição do espaço educativo para formar indivíduos como seres sociais. Admite 

que o espaço educativo tem por fim disseminar  conhecimentos ou hábitos, mas isso 

somente ocorre por meio da intelecção 

 
Disto resulta que não basta apenas ―agir‖ para aprender 
conhecimentos ou hábitos. É necessário ainda compreender a sua 
significação. Não é suficiente, portanto, organizar a escola como uma 
"sociedade em miniatura" para que os alunos se eduquem moral, 
social e civicamente. É indispensável que os alunos também 
recebam ensinamentos moral, social e cívica. (SANTOS, 1940d, p. 
80). 

 

Theobaldo Miranda Santos acreditava que, fosse pelo seu conteúdo 

científico, moral ou cívico, a aprendizagem era necessária para a transformação da 
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sociedade. Tratava-se então que o agir do processo de aprendizagem, por ele 

valorizado, tivesse conteúdos definidos, e não se restringisse ao agir esvaziado de 

sentido, e sim que educando vivesse a aprendizagem na instituição educativa e no 

mundo. Como conseqüência dessa premissa, a aprendizagem para o autor assumia 

três feições: a aprendizagem de conhecimentos, a aprendizagem de hábitos e a 

aprendizagem de ideais. A aprendizagem de conhecimentos do âmbito da instrução, 

processo que permite conhecer a vida. A aprendizagem de hábitos é do âmbito da 

educação, por meio da qual o sujeito aprende a se adaptar à vida. A terceira 

constitui o âmbito da cultura, através da qual o educando aprende a elevar a vida. 

Pela instrução e pela educação, isto é, pela aquisição de conhecimentos e pela 

aquisição de hábitos, a personalidade se forma. Pela cultura, isto é, pela aquisição e 

realização de ideais, a personalidade se aperfeiçoa (SANTOS, 1940d, p. 80). 

Se o autor estabelecia três aprendizagens, o que caberia à escola 

ensinar? Em nenhum momento, o autor faz essa distinção. Tendo em vista a luta 

empreendida pelo grupo católico nos anos iniciais de 1930 em torno do ensino 

religioso, não diferenciar qual a aprendizagem seria maior preocupação da escola é 

justamente dizer que ela tem compromisso com as três. A inserção do ensino 

religioso se desdobrava em duas frentes, a primeira, mais evidente, seria por meio 

de disciplina escolar, a segunda ocorreria pela disseminação da cultura católica. 

No artigo de 1939, Pio XI e a pedagogia moderna, Theobaldo 

Miranda Santos ratifica a perspectiva romana exposta na encíclica Divini Illius 

Magistri que em ordem de importância Igreja, família e escola aparecem. Tal 

hierarquia se manifesta como conseqüência da ordem do transcendental ao natural 

e ao social. O ambiente educativo da Igreja é qualificado pela sua eficiência e 

integralidade, vista como mestra por excelência em ―virtude dos títulos de ordem 

sobrenatural que lhe foram exclusivamente conferidos pelo próprio Deus‖ (SANTOS, 

1939, p. 78). A escola seria instituição subsidiária e complementar da família e da 

Igreja e, portanto, deveria harmonizar-se com os outros ambientes, na mais perfeita 

unidade moral possível.  

Essa união da escola com os demais ambientes educativos implica 

na condenação da autonomia escolar, ou seja, constituir-se-ia como espaço 

determinado pelo os outros ambientes educativos. Além disso, a escola única e 

obrigatória seria contrária à própria natureza das instituições escolares como à 

liberdade e à dignidade humana (SANTOS, 1939, p. 79).      
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A reprodução das ideias de Pio XI por Theobaldo Miranda Santos foi 

uma atitude afinada com a pedagogia católica. No tocante à escola única, isto é, a 

proposta de superar a escola dual, uma para os trabalhadores, menos abastados, e 

outra para os a elites condutoras do país, não é abordada em nenhum momento nos 

artigos analisados. A revista A ordem publicou em fevereiro de 1941 o texto 

proferido pelo intelectual católico, paraninfo na cerimônia de encerramento dos 

cursos de 1940 do Instituto Católico, no qual enaltece o trabalho desenvolvido pela 

instituição educativa confessional. Esperar outra postura seria algo improcedente. 

Possivelmente se referindo ao conflito mundial, avalia o papel desempenhado pelo 

Instituto: 

 

E cada vez se torna útil e necessária a sua atividade de orientação e 
de esclarecimento, diante das influências nocivas e perturbadoras 
que não cessam de ameaçar a formação intelectual e moral das 
novas gerações brasileiras. Nos dias trágicos e decisivos que 
estamos vivendo, essas influências assumem uma gravidade 
imensa, pois infelizmente, não possuímos ainda um sistema 
educativo à altura das nossas verdadeiras necessidades. (SANTOS, 
1941a, p. 58).    

  

O autor continua o texto dizendo que reconhecia os muitos esforços 

para colocar em ordem, equilíbrio e disciplina a educação brasileira. Ainda que as 

dificuldades fossem múltiplas, de origens geográficas, sociais, políticas e 

econômicas, mantinha a esperança nas suas resoluções.  

De certo modo, aponta o intelectual que instituições católicas 

cumprem seu papel formativo frente a um sistema educativo falho. E embora sinalize 

as possíveis raízes de tais problemas, Theobaldo Miranda Santos opta por explicar 

os fatores das deficiências do sistema educativo no âmbito dos saberes e das 

práticas docentes, quais sejam: a transposição de ideias estrangeiras para a solução 

de problemas nacionais; formalismo; polimatia; passividade e falta de disciplina 

intelectual. (SANTOS, 1941a, p. 58). 

 Theobaldo Miranda Santos criticava a transposição de concepções 

teóricas estrangeiras para resolução de problemas brasileiros, claramente 

estabelecendo limites aos usos do pragmatismo americano. Não fez referência a 

uma obra específica, mas informa ter fundamentado suas críticas nas reflexões do 

Cardeal Newman (1801-1890). Sua crítica ao formalismo refere-se ao artificialismo, 
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à mecanização do ensino que distancia professor e aluno. A crítica à polimatia incide 

sobre o erro da superposição enciclopédica das matérias, da hipertrofia dos 

currículos. A polimatia repercutiria na passividade intelectual por reprimir a 

criatividade, na medida em que se focava na quantidade, e na ausência da 

verdadeira disciplina e cultura intelectuais. (SANTOS, 1941a, p. 60).  



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nos anos 1930, a Igreja Católica impulsionou o movimento de 

recatolização do Brasil propugnado, em 1916, pelo arcebispo de Olinda, D. Leme em 

sua Carta Pastoral. Com a transferência do D. Leme para o Rio de Janeiro, em 

1921, a cidade foi transformada no centro irradiador do movimento, onde se 

encontravam suas lideranças clerical e leiga, neste caso, primeiramente, Jackson de 

Figueiredo e, após 1928, Alceu Amoroso Lima. A educação constituiu-se como um 

tema de destaque, em certa medida porque os católicos passaram a expressar seus 

pontos de vista mais ativamente nas discussões políticas que diziam respeito ao 

futuro da República. 

Seus posicionamentos eram marcados pela luta contra o laicismo 

e para expressa-los a Igreja fundou e colocou em ação organizações de católicos 

leigos, destacando-se o papel desempenhado por intelectuais vinculados à revista 

A Ordem (criada em 1921) e ao Centro D. Vital (criado em 1922), liderados por 

Alceu Amoroso Lima desde 1928. Esses intelectuais católicos compartilhavam 

com outros intelectuais a sua insatisfação com o atraso econômico, a ignorância e 

a falta de fibra moral da nação, assim como com a corrupção e a ineficiência das 

autoridades civis. Como outros grupos intelectuais de características divergentes 

das deles, acreditavam que o caminho para a redenção nacional incluía a 

reconstrução do povo por meio da educação. Como todos eles, esperavam ter um 

papel ativo nesse trabalho.  

No interior do campo intelectual, lutas foram travadas em torno da 

educação num contexto de embate ideológico. Primeiramente, católicos lutaram 

contra o liberalismo e, depois, contra o que passou a representar o comunismo e o 

socialismo, entendidos como conseqüências da opção pelo liberalismo que não 

supria as necessidades da sociedade como principal matriz política. Assim, 

católicos, argumentavam que o princípio liberal adotado pelo governo republicano, 

de separação entre os assuntos atinentes ao Estado e os assuntos da Igreja deveria 

ser eliminado. No campo da educação, o ponto principal de discórdia foi a educação 

leiga, defendida pelos participantes do movimento da Escola Nova, frente ao ensino 

religioso, reivindicado pelos católicos.  
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O intelectual que tinha perfil pedagógico e político nos pontos mais 

extremos das oposições estava mais suscetível a ter contra si um oponente e, 

dependendo da condição deste no espaço público, sofrer o ônus de sua escolha. Foi 

o caso do escolanovista Anísio Teixeira, defensor da escola laica, unitária, pública e 

gratuita. No papel de antagonista a esse educador estava o educador católico Alceu 

Amoroso Lima, muito próximo a Gustavo Capanema, ministro da Educação do 

governo Vargas de 1934-1945. Anísio Teixeira era secretário da Educação e Cultura 

do Distrito Federal no governo do prefeito Pedro Ernesto e teve de se distanciar dos 

afazeres do campo da educação ao ser acusado pelas forças do governo de Vargas 

de envolvimento com o levante comunista de 1935, uma vez que era ligado à 

Aliança Nacional Libertadora composta também de integrantes de esquerda.  

 Importante pensar os contextos a partir desses exemplos de sujeitos 

sociais e de seus posicionamentos que se tornaram referências, todavia essa 

polarização esmaece sujeitos de notoriedade intermediária e de possível perspectiva 

intermediária, que contribuem para a compreensão mais ampla desses contextos. 

Theobaldo Miranda Santos é um exemplo de perspectiva pedagógica católica que 

acolheu elementos do escolanovismo, por isso sua perspectiva pedagógica é 

intermediária.  

 Acompanhamos alguns dos temas tratados por Theobaldo Miranda 

Santos em artigos publicados na revista A Ordem entre os anos de 1935 e 1944. 

Dentre os artigos estudados, a análise foi centrada em onze pertencentes 

especialmente à área da filosofia da educação e, em segundo lugar, à didática. 

Vimos com mais interesse esses artigos. Os da área da psicologia poderiam ser 

mais explorados por pesquisador com mais proximidade à área. 

 No grupo de artigos de filosofia e didática, não é possível apontar 

para um que seja especialmente vinculável à didática, e sim que a didática é uma 

área tratada em sua relação com a filosofia. Foi inicialmente por meio de um tema da 

didática que o olhar sobre os artigos foi se tornando mais direcionado. Trata-se do 

uso dos métodos de ensino da escola ativa pelos professores em geral, e 

consequentemente pelos católicos, o que já era sabido por meio das leituras 

realizadas. Interessante foi verificar que sua recomendação não era para o professor 

se ater à técnica e procurar especialmente transmitir a perspectiva católica de 

mundo. Não é uma visão reducionista do processo de ensino e aprendizagem. 
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Assinalava que o intelectual católico conferisse importância aos conteúdos a serem 

ensinados pela escola. 

Ainda no que se refere ao método ativo, o intelectual recomendou 

seu uso com a ressalva de que o professor devia ter destaque no processo de 

ensino-aprendizagem. Deste modo, ele advertia quanto aos prejuízos de um valor 

desmesurado atribuído ao educando como centro do processo. Também relacionado 

ao método ativo decorre o tratamento do autor ao tema da disciplina na escola. Para 

ele o método bem aplicado, com o respeito ao interesse do aluno, não garantiria seu 

envolvimento no processo, e, assim, a disciplina na escola. Argumentava, então, que 

a ideia de vontade do aluno devia ser considerada pelo professor. Defendia o apelo 

à consciência moral do educando, e desaconselhava premiações e castigos 

materiais. 

A visão de educação de Theobaldo Miranda Santos, em sua base, é 

consonante com a dos católicos em geral. Para ele, educação é um processo que 

deve visar à formação integral da criança, considerando os aspectos moral, 

intelectual e físico. Essa perspectiva se vinculava à visão de homem, composto de 

espírito e corpo, sendo que as faculdades morais e intelectuais compõem o espírito 

e corpo trata-se de uma dimensão natural. A pedagogia seria a ciência prática que 

teria por objetivo central contribuir para o desenvolvimento do homem. 

Curiosamente, para ele, o adjetivo ―prática‖ deve-se à participação da Filosofia na 

organização do conhecimento pedagógico em auxiliar na definição dos fins da 

educação, que remetiam ao aspecto temporal do homem, sua vida em sociedade, 

mas especialmente o elemento sobrenatural.  

Outra especificidade do pensamento pedagógico de Theobaldo 

Miranda Santos como católico consiste na defesa da Psicologia como área de vital 

importância ao campo da Pedagogia, o que se trata de outra afinidade com o 

escolanovismo. 

Por fim, o educador católico, atento às diretrizes estabelecidas por 

Roma (como por exemplo, à encíclica Divini Ilius Magistri, de 1929, do papa Pio 

XI), defendia que os espaços educativos da escola e da família deveriam se 

submeter às orientações da Igreja. A família viria antes da escola, não apenas 

porque se constitui como espaço educativo primário do ser humano mas porque 

cumpre a função natural estabelecida pela ordem sobrenatural de formar o homem. 

Deste modo, a escola não tinha autonomia frente à Igreja e à família, deveria se 
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esforçar para se harmonizar com esses espaços. Essa concepção contrariava as 

ideias do escolanovismo no qual o Estado laico teria que cumprir a função de emitir 

os fins da educação pública para observar o bem do conjunto da sociedade. 

A partir dos temas analisados, compreendemos que a pedagogia de 

Theobaldo Miranda Santos pode ser caracterizada como um esforço de síntese 

entre o tradicional e o moderno. O primeiro elemento em direção à modernidade que 

apontamos foi a conciliação entre conteúdo e método de ensino, isto é, o que se 

conhece e como se conhece. O segundo aspecto tratava-se da conciliação na 

Pedagogia entre o fim da educação conferido pela filosofia e seu estatuto científico 

fortalecido pelas contribuições modernas dos próprios processos de ensino e 

também pelo respeito à Psicologia.  Enfim, sua pedagogia preocupava-se com as 

relações entre o transcendental, o natural e o social nas instituições educativas da 

Igreja, da família e da escola.  
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