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RESUMO 

O tema abordado neste trabalho é a Obra Internacional de Schoenstatt e o seu 
desdobramento no campo educacional com a Pedagogia de Schoenstatt e o 
processo de renovação que ocorreu na sociedade europeia e brasileira na primeira 
metade do século XX. Este trabalho tem por objetivo compreender a inserção do 
Movimento de Schoenstatt no processo de renovação da sociedade em geral, e da 
educação em específico, que ocorreu na primeira metade do século XX, com 
destaque para consolidação da Pedagogia de Schoenstatt no Colégio Mãe de Deus 
na cidade de Londrina. Sendo assim analisar-se-á o surgimento do Movimento de 
Schoenstatt na Europa em relação às correntes filosóficas e o processo de 
renovação da Igreja Católica entre os anos de 1891 a 1961, destacando a 
estruturação do Movimento na Europa e no Brasil em especial a atuação do 
fundador do Pe. José Kentenich e das Irmãs de Maria de Schoenstatt na 
disseminação do Movimento no Brasil e em Londrina. Desta forma será destacado o 
ideário pedagógico do Movimento de Schoenstatt e suas implicações na proposta 
pedagógica curricular do Colégio Mãe de Deus. 
 
 
 
 

Palavras-chave: Pedagogia de Schoenstatt; Colégio Mãe de Deus; História da 

Educação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho faz parte da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC, inserida no currículo de 2010, do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina – UEL. Ela tem como finalidade conduzir o aluno a elaborar 

uma pesquisa de iniciação científica de acordo com seus interesses, os quais foram 

sendo descobertos e moldados durante todo o curso de graduação. 

A temática abordada neste trabalho é a Obra Internacional de Schoenstatt, 

seu desdobramento no campo educacional com a Pedagogia de Schoenstatt, e o 

processo de renovação que ocorreu na sociedade europeia e brasileira na primeira 

metade do século XX. Destaca-se a participação dos movimentos educacionais e 

das correntes filosóficas como primordial para esse processo de renovação social, 

política e econômica que ocorreu no século XX.  

De acordo com a temática escolhida se fez necessário destacar a encíclica 

papal Rerum Novarum (Papa Leão XIII) – 15 de maio de 1891 e a Constituição 

Apostólica Humanae Salutis - Concílio Vaticano II (Papa João XXIII) – 25 de 

dezembro de 1961, pois o Movimento de Schoenstatt está inserido dentro da Igreja 

Católica e tais renovações educacionais propostas por movimentos da Igreja se 

deram a partir do apoio e influência do Vaticano. Sendo assim, torna-se 

indispensável reportar-se a esses documentos para a melhor compreensão da 

temática. Posteriormente será destacada a chegada e disseminação do Movimento 

de Schoenstatt no Brasil, mais especificamente no norte do Paraná, na cidade de 

Londrina, que se deu por meio do Colégio Mãe de Deus1, o qual expressa a 

Pedagogia de Schoenstatt que é o objeto de análise deste trabalho. 

O objetivo geral da pesquisa foi compreender a inserção do Movimento de 

Schoenstatt no processo de renovação da sociedade em geral e da educação em 

específico, ocorrido na primeira metade do século XX, com destaque para a 

consolidação da Pedagogia de Schoenstatt no Colégio Mãe de Deus, na cidade de 

Londrina. Desse objetivo geral decorreram outros mais específicos: analisar o 

contexto do surgimento do Movimento de Schoenstatt na Europa em relação às 

correntes filosóficas e o processo de renovação da Igreja Católica entre os anos de 

                                                
1
 Colégio Mãe de Deus: Colégio confessional localizado na cidade de Londrina, PR e inaugurado no 

dia 3 de março de 1936. O Colégio Mãe de Deus é parte integrante da Obra Internacional de 
Schoenstatt e fruto do trabalho das Irmãs de Maria de Schoenstatt. 
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1891 a 19612; destacar a estruturação do Movimento de Schoenstatt na Europa e 

no Brasil, em especial a atuação do fundador Pe. José Kentenich3 e das Irmãs de 

Maria de Schoenstatt na disseminação do Movimento no Brasil e em Londrina; e 

identificar o ideário pedagógico do Movimento de Schoenstatt e suas implicações na 

proposta pedagógica curricular do Colégio Mãe de Deus. 

Identifica-se que o ideal pedagógico do Colégio destaca a importância da 

formação humana. Neste sentido, relaciona-se com uma das mais importantes 

missões da escola atualmente que é preparar o individuo para a sociedade, de 

forma que este seja um ser autônomo e que pense por si mesmo. Entende-se a 

necessidade de uma pedagogia que tenha como seu objetivo a formação humana 

integral. Tendo em vista que a educação moral pode orientar o indivíduo para atuar 

de forma consciente e solidária na sociedade. 

A partir desta premissa justifica-se abordar neste trabalho a Pedagogia de 

Schoenstatt que é um movimento pedagógico de influência na história da cidade de 

Londrina, e que tem como base uma educação cristã pautada na formação integral 

do indivíduo. Considera-se relevante tratar deste movimento pedagógico, pois se 

trata de uma pedagogia diferenciada, que além de trabalhar aspectos filosóficos, 

psicológicos e educacionais também inclui a formação espiritual cristã em sua 

proposta. 

Outro fator de destaque para a realização desta pesquisa é a comemoração 

do jubileu de ouro dos cem anos de fundação da Obra Internacional de Schoenstatt, 

que será no dia 18 de outubro de 2014. Tal data será comemorada em diversos 

países. Será realizada uma celebração no Santuário Original, em Schoenstatt, 

Alemanha e contará com a ilustre presença do Santo Pe. Papa Francisco. Para 

todos do Movimento será uma grande festa, especialmente para a cidade de 

Londrina, pois o Colégio Mãe de Deus iniciou sua história juntamente com o 

nascimento da cidade e hoje o Movimento conta com milhares de fiéis. 

Pessoalmente justifica-se a escolha do tema por ter feito parte da história 

do Colégio Mãe de Deus e beneficiado das Graças do Santuário e de sua 

pedagogia que considero diferenciada. Ao deparar com as inúmeras concepções de 

educação dentro do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina – 

                                                
2
 (1891-1961): As respectivas datas marcam mudanças significativas no seio da Igreja Católica com a 

encíclica papal Rerum Novarum (Papa Leão XIII) – 15 de maio de 1891 e a Constituição Apostólica 
Humanae Salutis - Concílio Vaticano II (Papa João XXIII) – 25 de dezembro de 1961. 
3
 Pe. José Kentenich: Sacerdote palotino fundador da Obra Internacional de Schoenstatt. 
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UEL durante todo o período da graduação creio que a Pedagogia de Schoenstatt 

vem de encontro com o que acredito enquanto educação e como futura educadora. 

Definiu-se como problema central desta pesquisa o seguinte 

questionamento: em quais aspectos o Movimento de Schoenstatt foi renovador em 

relação ao contexto da Europa, Brasil e Londrina do século XX? Para responder tal 

pergunta foi selecionada a metodologia que subsidia a produção do trabalho. Tal 

metodologia procura analisar a temática inserida na totalidade das questões que 

ocorreram no período. A respeito do método Masson (2012, p. 4) afirma: 

 
Captar a realidade em sua totalidade não significa, portanto, a 
apreensão de todos os fatos, mas um conjunto amplo de relações, 
particularidades e detalhes que são captados numa totalidade que é 
sempre uma totalidade de totalidades. A categoria mediação é 
fundamental por estabelecer as conexões entre os diferentes 
aspectos que caracterizam a realidade. A totalidade existe nas e 
através das mediações, pelas quais as partes específicas 
(totalidades parciais) estão relacionadas, numa série de 
determinações recíprocas que se modificam constantemente. 
 

O caminho adotado busca ressaltar as conexões e aproximações entre os 

diferentes aspectos contextuais e as particularidades do Movimento. Considera-se 

relevante observar a prática social dos homens que estiveram inseridos no 

processo. Acrescenta Frigotto (2001, p. 83): 

 
Para a teoria materialista, o ponto de partida do conhecimento, 
enquanto esforço reflexivo de analisar criticamente a realidade e a 
categoria básica do processo de conscientização é a atividade 
prática social dos sujeitos históricos concretos. A atividade prática 
dos homens concretos constitui-se em fundamento e limite do 
processo de conhecimento. 
 

A amplitude deste trabalho que aborda contextos diversificados e diferentes 

práticas e concepções indica os limites do processo de conhecimento da temática. 

Gamboa (2001) caracteriza que nas pesquisas dialéticas o homem é tido como um 

ser social e histórico; embora determinado por contextos econômicos, políticos e 

culturais, ele é o criador da realidade social e o transformador desses contextos. A 

educação é vista como uma prática das formações sociais e resulta de suas 

determinações econômicas, sociais e políticas. A educação também é espaço da 

reprodução das contradições que dinamizam as mudanças e possibilitam a 

gestação de novas formações sociais. 
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Para tanto, o trabalho iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, utilizando 

em especial os autores Aranha, Cambi, Hobsbawm e Saviani para tratar do 

contexto europeu e brasileiro do século XX. Na sequencia realizou-se um 

levantamento de fontes primárias junto ao Movimento de Schoenstatt, 

especialmente as palestras proferidas pelo próprio fundador Pe. José Kentenich, a 

documentação relativa à fundação do Movimento de Schoenstatt e do Colégio Mãe 

de Deus.  

Realizou-se ainda o levantamento de fontes que discutem e destacam a 

atuação de Pe. José Kentenich, o processo de criação e consolidação do 

Movimento de Schoenstatt e a história do Colégio Mãe de Deus. Os autores 

utilizados foram Bertan, Boni, Lawand, Marques Filho, Monnerjahn e Niehaus. Por 

fim, a identificação de fontes no Colégio Mãe de Deus e no Museu Histórico de 

Londrina em relação à atuação das Irmãs de Maria de Schoenstatt, a criação do 

Colégio Mãe de Deus e a proposta pedagógica captada através de arquivos 

históricos. Através dessa pesquisa de campo foram selecionadas fotos do terreno, 

construção e das primeiras turmas do Colégio Mãe de Deus. 

Para a compreensão do caráter renovador da proposta pedagógica do 

Movimento de Schoenstatt importa analisar primeiramente as questões contextuais 

e ideológicas relacionadas à Europa e Brasil na primeira metade do século XX, que 

oferecem subsídio para a compreensão do processo histórico como um todo. 
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2 TRANSFORMAÇÃO CONTEXTUAL EXPRESSA NAS CONCEPÇÕES 
FILOSÓFICAS E PEDAGÓGICAS 

 

Este primeiro capítulo faz uma análise da Europa no início do século XX. 

Momento em que é possível observar diversas mudanças políticas, econômicas, 

sociais e educacionais que ocorreram naquele período. Tais mudanças são 

relevantes a esse trabalho, pois estão expressas nas várias perspectivas teóricas e 

filosóficas que marcam o processo de consolidação do Movimento. Destaca-se o 

Positivismo, Socialismo e Hermenêutica como fundamentais para compreender os 

ideiais do século XX, e em especial os ideais da Doutrina Social da Igreja Católica. 

Faz-se necessário compreender essas correntes filosóficas para abordar um 

movimento da Igreja Católica em específico: a Obra Internacional de Schoenstatt, 

tema tratado neste trabalho.  

Na segunda parte deste capítulo será feita uma análise do Brasil no início 

do século XX que também passou por um momento de renovação política, social e 

educacional. Tais ideias de renovação são expressas por movimentos 

educacionais, como a Escola Nova, que se destacou como principal movimento da 

década de 30. Também se faz relevante abordar sobre esse período de 1930, pois 

é quando o Movimento de Schoenstatt chegou ao Brasil, mais especificamente no 

norte do Paraná, na cidade de Londrina. 

 

 

2.1 MUDANÇAS NA SOCIEDADE EUROPEIA E NA IGREJA CATÓLICA 
 

O início do século XX na Europa foi marcado por intensas transformações 

políticas, econômicas e sociais. Essas mudanças refletem no modo de agir e pensar 

da sociedade. Foi um século dramático e ao mesmo tempo radicalmente inovador. 

A ciência e a tecnologia ganharam destaque e o homem contemporâneo se viu em 

um contexto de incertezas. A respeito dessas mudanças de mentalidade Hobsbawm 

(1998, p. 402) aponta: 

 
Ao contrário do início do século XIX, as revoluções cujos ecos 
podiam em certo sentido ser encontrados nos produtos da mente 
não estavam ocorrendo de fato, mas antes deveriam ser esperadas. 
Estavam implícitas na crise de um mundo burguês que 
simplesmente não podia mais ser compreendido em seus velhos e 
mesmos termos. Olhar o mundo de outro modo, mudar o próprio 
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ponto de vista não era apenas mais fácil. Foi o que, de uma forma 
ou de outra, a maioria das pessoas de fato teve que fazer em suas 
vidas. Entretanto, essa sensação de crise intelectual era um 
fenômeno estritamente minoritário, entre os que tinham formação 
científica, imagina-se que essa sensação ficou restrita a poucas 
pessoas diretamente envolvidas com a falência da maneira de 
encarar o mundo do século XIX, e dentre elas nem todas o sentiram 
agudamente. 
 

A mudança de mentalidade apontada por Hobsbawn atingiu um grupo 

pequeno de pessoas: a burguesia e os intelectuais, restringindo dessa forma a crise 

intelectual aos indivíduos que tinham formação científica. Compreendendo-se que o 

Pe. Kentenich, fundador do Movimento de Schoenstatt pode ser inserido entre os 

sujeitos que refletiam a crise ideológica. Porém, outro fator de grande relevância no 

início do século XX foi a crise econômica e política que culminou com o início da 

Primeira Guerra Mundial. Aranha (2001, p. 160): 

 
A livre concorrência é substituída pela formação do capitalismo de 
monopólios, acentuando, no início do século XX, a concentração de 
renda e as consequentes disparidades sociais. O choque entre as 
potências imperialistas culminam no conflito armado da Primeira 
Guerra Mundial (1914 – 1918).  
 

Neste contexto houve um crescimento da classe média e mudanças no 

capitalismo, que passou da centralidade da indústria para a dos serviços. Na 

política ocorreu também um processo intenso de mudanças de regime, a 

democracia e o totalitarismo confrontaram-se durante todo o período. Para Cambi 

(1999, p. 510): 

 
Os comportamentos (individuais e sociais) e as mentalidades 
transformaram-se radicalmente durante todo o século. 
Emanciparam-se de tradições, subculturas, concepções de mundo 
idênticas e difundidas durante séculos para assumir dimensões 
totalmente inéditas. Antes de tudo, exacerbou-se o individualismo. 
Depois, cresceu o hedonismo. Por fim, dilatou-se a influência da 
massa. O sujeito faz cada vez mais referencia a si próprio e às suas 
necessidades/interesses, segue a ética do prazer e da afirmação de 
si, envolvendo-se em comportamentos cada vez mais narcisistas. 
Com o individualismo difunde-se também o hedonismo como regra 
de vida: vale antes de tudo o consumo e não a produção, vale o 
tempo livre e não o trabalho. 
 

Sobre as mudanças drásticas que marcaram o início do século XX 

Hobsbawn (1998) diz que olhando retrospectivamente pode-se reconhecer que 

cada vez mais, as crescentes massas no Ocidente "desenvolvido" sabiam que ele 
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estava destinado a realizações extraordinárias e pensavam que sua missão era 

resolver todos os principais problemas da humanidade, remover todos os 

obstáculos que se interpunham à sua solução. Hobsbawn (1998, p. 297) afirma:  

 
Nunca antes ou depois os homens e mulheres práticos nutriram 
expectativas tão elevadas, tão utópicas em relação à vida no 
planeta; paz universal, cultura universal por meio de um único 
idioma mundial, ciência que não só tentasse responder, mas que de 
fato respondesse às perguntas mais fundamentais sobre o universo, 
a emancipação da mulher de toda sua história passada, a 
emancipação de toda a humanidade através da emancipação dos 
trabalhadores, a liberação sexual, uma sociedade de abundância, 
um mundo onde cada um colaborasse segundo suas capacidades e 
recebesse conforme sua necessidade. Não se tratava apenas de 
sonhos de revolucionários. A utopia através do progresso estava, 
sob aspectos fundamentais, embutida no século. 
 

Nesse contexto de intensa renovação social, política e econômica que 

estava ocorrendo na Europa destaca-se no interior de todas essas mudanças e 

entrelaçadas entre si a educação e a filosofia, assim como a pedagogia. A prática 

educativa volta-se para um sujeito humano novo, impondo outros protagonistas e 

renovando o processo educativo para as instituições formativas. O século XX foi 

realmente o século do “homem novo”. Cambi (1999, p. 534): 

 
Nesse momento os debates sobre a renovação da escola, bem 
como o forte choque ideológico-social e o amadurecimento de 
perspectivas culturais e filosóficas radicalmente inovadoras, e 
também o compromisso social da pedagogia que a torna cada vez 
mais atividade central da sociedade, produz não só uma revisão 
profunda das teorias pedagógicas como ainda a formação de novas 
teorias, que serão capazes de repensar de modo novo e radical a 
identidade e o papel cultural político da pedagogia. 
 

Foi neste contexto de transformação da sociedade que surgiu um 

movimento da Igreja Católica de grande expressão na Alemanha, tendo por seu 

principal objetivo a formação de um “homem novo” na “comunidade nova”. Esse 

movimento é a Obra Internacional de Schoenstatt, criada em 1914 pelo sacerdote 

palotino José Kentenich (1885 – 1968). Tratar-se-a exclusivamente deste 

movimento de forma mais aprofundada nos próximos capítulos. 

Tendo em vista o contexto de renovação pedagógica do final do século XIX 

e início do século XX, especialmente a revisão das teorias pedagógicas ou 

formação de novas teorias, podem ser destacados dois movimentos teóricos 

distintos: o primeiro nomeado Positivismo e o segundo Socialismo. Tais processos 
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se relacionam direta ou indiretamente com a Obra Internacional de Schoenstatt. 

Cambi (1999) considera que essas mudanças surgiram por conta do advento da 

sociedade industrial, que durante todo o século XIX se difundiu em toda Europa. 

Ativou também um processo de redefinição dos objetivos e dos instrumentos da 

pedagogia, estimulando-a a assumir finalidades mais explicitamente laicas (formar o 

cidadão, difundir valores burgueses, organizar o consenso social) e uma identidade 

cada vez mais nítida de um saber científico. Para a pedagogia são apontadas novas 

tarefas sociais e um novo modelo de rigor epistemológico (passando da filosofia à 

ciência), mas ligando-a, assim, ao processo de ideologia. Não é por acaso que dois 

modelos ideológicos e epistemologicamente contrários surjam nesse momento, um 

de caráter burguês (Positivismo) e outro ligado ao proletário (Socialismo). 

O Positivismo desenvolveu-se primeiramente na França com Auguste 

Comte (1798-1857), ramificando-se para a Inglaterra com Herbert Spencer (1820-

1903) e Stuart Mill (1806-1873), difundindo-se por toda a Europa durante todo o 

século XX. Sua ideologia é de caráter burguês, exalta a ciência e a técnica, tem um 

caráter laico e valoriza, acima de tudo, o progresso da sociedade através da ciência 

e dos saberes experimentais. Para Comte (1978, p. 16) “Só a filosofia positiva pode 

ser considerada a única base sólida da reorganização social, que deve terminar o 

estado de crise no qual se encontram, há tanto tempo, as nações mais civilizadas.” 

O projeto pedagógico do positivismo segundo Cambi (1999) estava voltado, 

em particular, para elaboração de uma pedagogia como ciência, a “ciência da 

educação”, e para uma redefinição dos currículos formativos, colocando em seu 

centro a ciência, vista como um conhecimento necessário ao mundo moderno 

baseado na indústria e com um feixe de disciplinas altamente formativas, tanto no 

plano intelectual como na formação do caráter. Pode-se destacar também a 

valorização da educação como um “dever” essencial das sociedades modernas e 

como um “direito” de cada cidadão, só dessa forma ocorreria uma evolução do 

sentido laico e racional da vida coletiva. Comte (1978, p. 96-97) assim justificava: 

 
Ora, a ciência final, ainda mais do que cada uma das ciências 
preliminares, não pode desenvolver seu verdadeiro caráter sem uma 
exata harmonia geral com a arte correspondente. Mas, por uma 
coincidência de nenhum modo fortuita, sua fundação teórica 
encontra logo imenso destino prático, a fim de presidir hoje toda a 
regeneração da Europa Ocidental. De outra parte, na medida em 
que o curso natural dos acontecimentos caracteriza a grande crise 
moderna, a reorganização política se apresenta cada vez mais como 
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necessariamente impossível, sem a reconstrução prévia das 
opiniões e dos costumes. Uma sistematização real de todos os 
pensamentos humanos constitui, pois nossa primeira necessidade 
social, igualmente quanto à ordem e ao progresso. A realização 
gradual desta ampla elaboração filosófica fará espontaneamente 
surgir, em todo o Ocidente, uma nova autoridade moral, cuja 
inevitável ascendência colocará a base direta da reorganização final, 
ligando as diversas populações avançadas através da mesma 
educação geral, que fornecerá para toda parte, para a vida pública 
como para a vida privada, princípios fixos de julgamento e de 
conduta. 
 

Observa-se o caráter inovador e renovador da ciência no discurso de 

Comte. Apesar dos grandes esforços para a concretização do projeto positivista e 

para a reformulação dos currículos formativos, Comte não conseguiu efetivar sua 

proposta pedagógica. Sua concepção de ciência da educação permaneceu na 

intenção. Em contrapartida ao Positivismo aparece o Socialismo, outro movimento 

filosófico renovador, não no sentido burguês, mas no enfrentamento que os 

trabalhadores deveriam realizar para a conquista de poder que indica uma 

percespectiva revolucionária. O Socialismo surgiu na Alemanha em meados do 

século XIX e ganhou destaque no século XX, tendo como representantes principais 

Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895). O Socialismo tem uma 

ideologia de sociedade “sem classes” e de educação emancipatória, isso implica na 

adoção de processos educativos que unam o trabalho produtivo e a instrução, que 

leve os indivíduos a terem princípios de solidariedade, igualdade e participação 

política, tornando-os “homens novos”. A respeito do modelo pedagógico elaborado 

por Marx, Cambi (1999, p. 485) afirma: 

 
O modelo pedagógico e educativo elaborado, embora de modo 
esquemático, por Marx e Engels introduziu na pedagogia 
contemporânea pelo menos duas propostas que podem ser 
consideradas revolucionárias: a referência ao trabalho produtivo, 
que se punha em aberto contraste com toda a tradição educativa 
intelectualista e espiritualista, e a afirmação de uma constante 
relação entre educação e sociedade, que se manifesta tanto como 
consciência de uma valência ideológica da educação como projeção 
“científica” de uma “sociedade liberada”, também no campo 
educativo. 
 

Cambi (1999) revela que para Marx o homem é historicamente alienado 

pela organização capitalista do trabalho e pelas ideologias que exprime, mas é 

também por meio do trabalho e de sua dialética revolucionária que prepara seu 
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próprio resgate, pois somente pelo trabalho o homem desenvolve a si próprio e o 

torna “trabalho emancipado” e torna-se a “condição da sua emancipação”.  

A destruição das classes reacionárias indicava a revolução, Marx e Engels 

afirmavam que a união do proletariado levaria a outro processo no qual a educação 

instrução poderia contribuir para a emancipação, para que assim pudessem se 

libertar das forças opressoras da classe burguesa. Segundo Cambi (1999), essa 

educação deveria acontecer gratuitamente, e dessa forma as mulheres deveriam 

estar incluídas e ter acesso à mesma instrução que os homens. O objetivo dessa 

educação era fundir o estudo com o trabalho produtivo, para que recebessem ampla 

preparação profissional e rigorosa instrução científica, para que se tornassem 

“homens completos”. 

Durante este intenso embate ideológico entre Positivismo e Socialismo e 

outras correntes filosóficas, a Igreja Católica demonstrava que havia chegado ao 

seu limite de insatisfação, pois as concepções filosóficas modernas, positivista e 

socialista eram incompatíveis com a doutrina da Igreja. A respeito dessa 

insatisfação e do momento de crise em que a Igreja Católica encontrava-se Terra 

(1991, p. 348) afirma: 

 
A oposição entre a Filosofia moderna e a Fé cristã havia chegado ao 
limite. Racionalismo, deísmo, agnosticismo, criticismo, idealismo, 
materialismo, são atitudes filosóficas incompatíveis com a doutrina 
da Igreja. A isto acrescenta que as ideias da Ilustração e a corrente 
revolucionária que se abateu sobre várias nações europeias haviam 
debilitado profundamente a vida religiosa e impedido o cultivo das 
ciências sagradas. A situação do pensamento cristão, uma vez 
passado o vendaval revolucionário, era em extremo precária. A 
filosofia tradicional se estiolava inoperante à margem das grandes 
correntes culturais da época. Nessas circunstâncias, se impunha 
uma renovação do pensamento cristão. Era mister intentar uma 
confrontação e, se possível, uma integração de todos aqueles 
elementos do pensamento moderno conciliáveis com a verdade 
cristã. 
 

Nesse momento se fortaleceu também uma terceira corrente filosófica que 

veio contrapor o pensamento positivista e naturalista do século XX, especialmente 

no seio da Igreja Católica. Essa filosofia se destacou e começou a se expandir no 

final do século XIX e início do século XX na Europa, mais especificamente na 

Alemanha, a Hermenêutica. A esse respeito Scocuglia (2002, p. 252-253) destaca: 

 
O uso do termo hermenêutica remonta ao século XVII e está 
associado ao problema de compreensão e/ou interpretação dos 
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significados de textos, símbolos,  práticas sociais, ações históricas e 
formas de arte. Mas, enquanto disciplina distinta, a hermenêutica 
tem suas origens no século XIX com os esforços, sobretudo de 
Schleiermacher e, posteriormente, de Dilthey, no sentido da 
formulação de uma teoria da interpretação, ampliando o alcance da 
compreensão hermenêutica do campo teológico, dos textos 
clássicos, para a compreensão objetiva de qualquer tipo de texto 
e/ou expressão humana. Para Dilthey, a teoria hermenêutica poderia 
ser considerada a base para as ciências humanas ou 
Geisteswissenschaften, um modo de acesso privilegiado ao 
significado em geral. 
 

A influência no campo teológico indica forte relação com o pensamento da 

Igreja Católica. Entre os principais representantes da Hermenêutica encontra-se o 

filósofo e teólogo alemão Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) um dos primeiros 

teólogos modernos a abordar a concepção teórica. Logo depois o filósofo alemão 

Wilhelm Dilthey (1833 – 1911), principal representante da “hermenêutica romântica” 

alemã, e por último o filósofo, também alemão, Hans Georg Gadamer (1900 – 2002) 

um dos maiores expoentes da hermenêutica filosófica. 

A respeito da Hermeneutica filosófica de Schleiermacher, relata Costa 

(2011) que ela era contra a interpretação dogmática dos textos, pois defendia que 

era preciso dar autonomia no sentido do texto, seu objetivo não era revelar a 

verdade oculta, mas compreender o próprio sentido do texto, independente da 

veracidade ou não desse significado. Através desse passo é que Schleiermacher 

conseguiu unificar o estudo de textos sagrados e profanos, clássicos e modernos, 

submetendo a compreensão de todos eles à mesma metodologia. Seu grande 

objetivo já não era compreender a verdade revelada no texto, mas entender o 

sentido dele como expressão de um indivíduo cuja atividade criadora encerrou em 

um texto um sentido determinado. Esta abertura para o entendimento do sentido 

permitiu a releitura dos textos sagrados, o que ofereceu indicativos de novas ações 

e posicionamento da igreja, especialmente frente aos dilemas e enfrentamentos que 

a filosofia moderna indicava. 

Schleiermacher tinha uma visão muito particular sobre a religião. Para ele a 

religião era função da alma humana, pois fazia parte da natureza humana e cada 

indivíduo deveria buscar sua própria individualidade interior e seu espaço na 

história. Schleiermacher acreditava que todas as coisas eram naturais e não 

descartava a possibilidade de que milagres pudessem acontecer. Sua contribuição 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFriedrich_Schleiermacher&ei=slfxUo_pIYiqkQeJ3YHgDA&usg=AFQjCNH28uuPK6SrXO1S65KAwH1m0l35Eg&bvm=bv.60444564,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHans-Georg_Gadamer&ei=tljxUpS4OYursQTpwoHYCw&usg=AFQjCNGcM0rJGs3aL8FcZ7nO4s_22fSQkg&bvm=bv.60444564,d.cWc
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para a Hermenêutica foi de extrema importância, pois mudou a forma dogmática de 

se interpretar os textos. 

Dilthey segundo Scocuglia (2002) buscava estabelecer diferenças entre a 

lógica do conhecimento nas ciências naturais e nas ciências humanas. Ele buscava 

nos fundamentos filosóficos e epistemológicos uma forma de conhecimento 

científico alternativo ao conhecimento “positivista” e “naturalista”. Dilthey criticava a 

visão positivista e empiricista e afirmava que não é possível no campo das “ciências 

do espírito” ou das ciências humanas, se falar em “leis gerais”, dessa forma 

questionava o próprio conceito de “causa”, pois para ele, esse conceito implica a 

ideia de necessidade e inexorabilidade – sendo mais correto pensar-se em termos 

de “motivos”, de “desejos” para explicar situações de mudança. Mais a frente este 

trabalho tratará das relações entre motivos, desejos ou ideais que estavam 

relacionados ao Movimento de Schoenstatt, inserido nesta renovação filosófica da 

Igreja no século XX. 

Durante esse período de intensas transformações e renovações tanto no 

campo da educação como no campo da pedagogia, a Igreja Católica destacou-se 

com um pensamento pedagógico cristão que veio trazer luz após o momento de 

escuridão que a sociedade europeia viveu no final do século XIX e início do século 

XX, pois nesse período houve a hegemonia da educação laica e total esquecimento 

dos princípios cristãos. Cambi (1999, p. 594): 

 
Desta forma se firma gradativamente uma rica e articulada presença 
de orientações de matriz cristã. Isso ocorreu, de um lado, pela 
batalha que já se vinha delineando de maneira mais aberta e 
segundo estratégias mais complexas, pela própria evolução da 
sociedade ocidental entre modelos de cultura laica e concepções 
tradicionais do problema educativo às quais o cristianismo pretende 
permanecer fiel, e, de outro, pelo novo comportamento assumido 
por muitas comunidades cristãs (e pela própria Igreja Católica) em 
relação ao mundo moderno e seus ideais antropológicos e sociais, 
caracterizado por uma maior atenção para os problemas levantados 
na época atual e, depois, também por uma vontade precisa de 
diálogo com a sociedade “pós cristã” contemporânea. Tanto no 
comportamento de “desafio” ao mundo moderno quando o segundo, 
ligado a um diálogo com ele, relançaram uma reflexão engajada e 
orgânica no terreno da educação. 
 

Foi somente com o pontificado de Leão XIII que o magistério oficial da 

Igreja Católica dedicou-se ao problema educativo. Desta forma passou a ver com 

simpatia a renovação da cultura teológica, havendo uma sensibilização para a 
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“questão social”. Com isso a “questão social” passou a ser o centro dos movimentos 

educativos da Igreja Católica que voltaram sua atenção para os problemas sociais.  

O primeiro documento que marcou essa sensibilização da Igreja perante os 

problemas sociais presentes no início do século XX é a encíclica papal Rerum 

Novarum (Papa Leão XIII) – 15 de maio de 1891. O documento tratou sobre as 

condições das classes trabalhadoras. A esse respeito Terra (1991, p. 356) aponta: 

 
A época de Leão XIII foi convulsionada por profundas 
transformações devidas ao turbulento nascer das indústrias. Os 
trabalhadores europeus lutam pelas conquistas mais elementares. A 
França proíbe o trabalho “subterrâneo” das mulheres e o trabalho 
dos meninos. Os sindicatos começam a se organizar contra a quase 
sistemática resistência dos poderes públicos. O liberalismo 
econômico está em plena expansão. Consequência: perturbação 
total da ordem econômica. A revolução ganhava terreno. É nesse 
clima cultural e político social que Leão XIII escreve no dia 15 de 
maio de 1891 a Rerum Novarum. 
 

Papa Leão XIII abordou na Rerum Novarum sobre as questões levantadas 

durante a Revolução Industrial, se mostrou favorável à formação de sindicatos para 

os trabalhadores, porém rejeitou o Socialismo e defendeu a propriedade privada. 

Discutiu sobre a falta de ética e valores morais presentes nesse período e criticou o 

processo de laicização da sociedade. A essa renovação dos princípios da Igreja 

Católica deu-se o nome de Doutrina Social da Igreja. A esse respeito Machado 

(2006, p. 35) considera sobre os benefícios dessa renovação: 

 
Os benefícios da Rerum Novarum foram observados em três 
campos: na ação da Igreja, na ação da autoridade civil e na ação 
dos interessados. No tocante à Igreja, verificou-se o empenho de 
sacerdotes e leigos tanto no estudo das ciências sociais, criando 
uma filosofia social católica, quanto no trabalho para melhorar as 
condições do proletariado. Acrescente-se a isso, que a doutrina 
ensinada na encíclica Rerum Novarum impôs-se àqueles que, 
separados da unidade católica, não reconheciam a autoridade da 
Igreja. Assim, os princípios de sociologia católica foram, pouco a 
pouco, entrando no patrimônio de toda a sociedade humana e as 
verdades eternas passaram a ser citadas e defendidas em jornais e 
livros católicos e, também, em parlamentos e tribunais.  
 

O mesmo processo de renovação filosófica da Igreja, e relacionado à 

Doutrina Social da Igreja foi destacado também em segundo documento papal que 

é a Humanae Salutis - Concílio Vaticano II (Papa João XXIII) – 25 de dezembro de 

1961. Esse documento expressou reflexões globais da Igreja sobre si mesma e 

sobre as suas relações com o mundo. Diante do cenário de intensas 
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transformações e crises que a Europa no século XX estava enfrentando a Igreja 

posicionou-se a fim de confortar os fiéis. Como pode-se perceber em documento do 

Vaticado assinado pelo Papa João XXIII em 25 de dezembro 1961: 

 
A Igreja assiste, hoje, à grave crise da sociedade. Enquanto para a 
humanidade surge uma era nova, obrigações de uma gravidade e 
amplitude imensas pesam sobre a Igreja, como nas épocas mais 
trágicas da sua história. Trata-se, na verdade, de pôr em contato 
com as energias vivificadoras e perenes do evangelho o mundo 
moderno: mundo que se exalta por suas conquistas no campo da 
técnica e da ciência, mas que carrega também as consequências de 
uma ordem temporal que alguns quiseram reorganizar prescindindo 
de Deus. Por isso, a sociedade moderna se caracteriza por um 
grande progresso material a que não corresponde igual progresso 
no campo moral [...] 
Ao mundo, enfim, perplexo, confuso, ansioso sob a contínua 
ameaça de novos e assustadores conflitos, o próximo concílio é 
chamado a oferecer uma possibilidade de suscitar, em todos os 
homens de boa vontade, pensamentos e propósitos de paz: paz que 
pode e deve vir sobretudo das realidades espirituais e sobrenaturais 
da inteligência e da consciência humana, iluminadas e guiadas por 
Deus, criador e redentor da humanidade.  
 

Neste contexto de renovação da Igreja Católica, com base na filosofia 

hermenêutica e princípios da Doutrina Social da Igreja, destaca-se um movimento 

em especial que é Obra Internacional de Schoenstatt, já citada anteriormente, que 

tem em seu projeto formativo dar conforto espiritual, transformação interior e 

renovar o espírito apostólico da comunidade. Assim, construindo um novo tipo de 

homem e de comunidade, transformando “teoricamente” a sociedade em um lugar 

mais justo, fraterno e solidário. A filosofia do Movimento de Schoenstatt se 

fundamenta ainda no humanismo cristão e na estreita relação entre razão e fé, vida 

intelectual e espiritual. O humanismo cristão envolve a concepção do ser humano 

autônomo e livre e sua grandeza está no fato de ser pessoa integral e estar 

vinculado de forma única a Deus (Lawand e Bertan, 2008).  

Diante desse cenário de intensas transformações sociais, políticas e 

educacionais que a Europa se encontrava no início do século XX, destaca-se a 

importância das concepções filosóficas e educacionais para a renovação da 

sociedade. É notável que a consolidação desse novo modo de pensar e agir se deu 

a partir das influências dos movimentos citados e, em especial da Igreja Católica, 

que se destacou por trazer paz em meio ao caos da sociedade moderna do século 

XX. 
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Fica evidenciado também que o projeto da Igreja Católica se distancia das 

proposições socialistas ou revolucionárias. Primeiro, porque tentava construir uma 

sociedade pacífica e ordeira com base nos ideais católicos, e segundo, porque os 

próprios documentos da Igreja demonstravam clara oposição aos ideais socialistas. 

 

 

2.2 MUDANÇAS NO CONTEXTO BRASILEIRO NO INÍCIO DO SÉCULO 
 

O Brasil, no início do século XX, é marcado por intensos processos de 

mudanças no cenário político, industrial e educacional. A economia brasileira ainda 

no final do século XIX e início do século XX era voltada para o comércio externo, 

sendo que o café dominava o regime de monoculturas. Foi somente a partir de 1889 

que o Brasil passou a investir no comércio interno e grandes fábricas começaram a 

ser construídas. Sendo assim inicia-se este capítulo ressaltando a Primeira 

República (1889 – 1945) para contextualizar o início do século XX. 

Com a queda da monarquia em 1889, observa-se o início da Primeira 

República no Brasil, sendo instaurado o governo representativo, federal e 

presidencial através da Constituição de 1891. Com este novo sistema os estados 

brasileiros ganharam autonomia política o que acarretou em um crescimento 

desigual entre os mesmos. Nesse momento quem se favoreceu foi São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais. 

O séc. XIX no Brasil pode ser caracterizado por intensos debates sobre 

ideias pedagógicas e sobre o problema da instrução no Brasil. Após inúmeras 

publicações, livros e matérias em jornais a elite brasileira demonstrava interesse 

pela educação. Seja influenciada pelas concepções positivistas ou ainda 

recuperando o ideal iluminista que se espalhava por todo o mundo, inclusive para o 

Brasil. Dessa forma a ideia de que era necessário estender as possibilidades de 

acesso à educação a um número cada vez maior de pessoas ganhou força.  

Saviani (2008) aponta que a preocupação com a educação para as massas 

populares ainda não aparecia no cenário brasileiro no início do século XX. Essa 

questão só emergiu a partir de 1920 com a reforma paulista, conduzida por 

Sampaio Dória que procurou enfrentar o problema do analfabetismo em uma 

realidade em que mais da metade das crianças entre 7 e 12 anos estavam fora da 

escola, pois o Estado não permitia a elevação dos gastos com a educação. Porém, 
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diante dos princípios republicanos o então atual presidente do Estado Washington 

Luís, concluía que dar instrução a alguns e não dar a todos era injusto. Então com a 

Reforma de Sampaio Dória instituiu-se uma escola primária cuja primeira etapa 

tinha duração de dois anos e seria gratuita e obrigatória a todos, tendo como 

objetivo garantir a alfabetização de todas as crianças em idade escolar. Porém 

recebeu muitas críticas e acabou não sendo plenamente implantada. Mas abriu um 

ciclo de reformas que marcou a década de 1920 e alterou a instrução pública em 

variados aspectos como a ampliação da rede de escolas; aparelhamento técnico-

administrativo; melhoria das condições de funcionamento; reformulação curricular; 

início da profissionalização do magistério entre outros. 

Outra característica que marcou o processo de renovação da instrução 

brasileira no início do século XX no final no Império e início da República aparece 

no que se refere ao ensino religioso. Saviani (2008, p. 179): 

 
A mobilização da Igreja expressou-se na forma de resistência ativa 
articulando dos aspectos: a pressão para o restabelecimento do 
ensino religioso nas escolas públicas e a difusão de seu ideário 
pedagógico mediante a publicação de livros e artigos em revistas e 
jornais e, em especial, na forma de livros didáticos para uso nas 
próprias escolas públicas assim como na formação de professores, 
para o que ela dispunha de suas próprias Escolas Normais. 
 

Saviani (2008) chama essa mobilização de “resistência ativa”, pois não se 

limitou a manifestar discordâncias, críticas e objeções apenas, mas se manifestou 

por meio de organizações coletivas e formulou alternativas às medidas em vigor 

que eram impulsionadas pelo movimento renovação da igreja católica como um 

todo. Com essa força organizativa, os católicos constituíram-se no principal núcleo 

de ideias pedagógicas a resistir ao avanço das ideias novas, disputando assim com 

os renovadores, herdeiros das ideias liberais laicas, a hegemonia do campo 

educacional no Brasil a partir dos anos de 1930. 

Ainda na década de 1930 surgiu no Brasil outra corrente pedagógica de 

grande expressão: a Escola Nova. Liderada por Anísio Teixeira (1900 – 1971), 

Fernando de Azevedo (1894 – 1974), Lourenço Filho (1897 – 1970), Francisco 

Campos (1891 – 1968), Paschoal Lemme (1904 – 1997) e Sampaio Dórea (1883 – 

1964). 

Saviani (2008) define que a educação nova buscava organizar a escola 

como um meio propriamente social para tirá-la das abstrações e impregná-la de 
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vida em todas as suas manifestações. Dessa forma, propiciando a vivência das 

virtudes e verdades morais estaria contribuindo para harmonizar os interesses 

individuais com os coletivos. O principal objetivo da Escola Nova era lutar por uma 

reforma na sociedade brasileira e pela democratização da escola pública no Brasil. 

Em 1932 foi publicado o chamado “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, 

redigido por vários autores. Esse documento fazia reflexão sobre a concepção de 

educação como um direito de todos e de acordo com a necessidade de cada 

indivíduo e de suas aspirações, pautado no princípio democrático da igualdade e 

oportunidade a todos. A grande proposta da Escola Nova era de reconstruir a 

sociedade através de uma educação para todos. 

No meio de todas essas mudanças e renovações que estavam ocorrendo 

no campo da educação ainda destaca-se a modernização da agricultura cafeeira no 

Brasil. Nesse momento a cultura do café estende-se do sul fluminense pelo Vale do 

Paraíba, penetrando no estado de São Paulo onde se expande para o oeste 

paulista, beneficiado pelas vastas e férteis terras disponíveis. Com o grande fluxo 

de imigrantes e com a implantação de uma importante malha ferroviária, o oeste 

paulista se impôs como o setor moderno da cafeicultura. A implantação das 

estradas de ferro foi de extrema importância não apenas por permitir o escoamento 

mais rápido e a custos bem menores do café, mas também porque constituíram na 

base de um processo de urbanização e industrialização. Com os altos lucros 

proporcionados pela exportação do café ocorreu progressivo desenvolvimento 

social. Porém, a atividade industrial acelera-se principalmente durante a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) (SAVIANI, 2008). 

Aranha (2001) aponta que com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 

desencadeia a crise do café, cuja consequência acaba beneficiando o Brasil, pois 

provocou o crescimento do mercado interno e a queda das exportações, o que 

resultou em uma maior oportunidade para a indústria brasileira. No meio do 

crescimento da indústria brasileira, ocorreu a Revolução de 30 que aglutinou grupos 

de diferentes segmentos sociais e econômicos e de diversas tendências 

ideológicas. Getúlio Vargas se tornou chefe do governo provisório e em 1937 

assumiu o poder com o golpe do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. 

Com o crescimento das importações de café após a crise de 1929, o 

Paraná passou a se desenvolver de forma mais intensa, especificamente o norte do 
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Paraná, seu solo muito fértil acabou chamando atenção de agricultores que 

começaram a migrar para o estado. 

Foi somente em 21 de agosto de 1929, segundo Castelnou (1996), que 

George Craig Smith, paulista descendente de ingleses, chefiou a primeira 

expedição da Companhia de Terras Norte do Paraná, que chegou ao local 

denominado Patrimônio Três Bocas, onde foi fincado o primeiro marco nas terras 

onde surgiria Londrina. Porém a criação do Município aconteceu somente cinco 

anos depois, através do Decreto Estadual em 3 de dezembro de 1934 e sua 

instalação em 10 de dezembro. Os primeiros anos após a fundação, a cidade de 

Londrina passou por um intenso desenvolvimento comercial, muitas empresas 

vindas de São Paulo se instalaram na cidade e o setor industrial cresceu de forma 

significativa. Já no final dos anos 40 Londrina ganhou a construção de um plano 

urbano. 

Tendo em vista o desenvolvimento econômico e político que a cidade 

estava passando fazia-se necessário a construção de escolas, pois com o intenso 

movimento migratório era preciso estar preparada para atender as necessidades da 

populção. Assim, dois anos após a instalação da cidade de Londrina fundou-se no 

dia 3 de março de 1936 o Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt, que 

atualmente se intitula Colégio Mãe de Deus e tem como base de sua pedagogia a 

Pedagogia de Schoenstatt, que tem como missão desenvolver de forma integral o 

educando, para que sejam livres e autônomos capazes de atuar de forma solidaria 

na sociedade, pautando-se na responsabilidade e no amor. 

O Colégio Mãe de Deus é parte integrante da Obra Internacional de 

Schoenstatt, como já citado no capítulo anterior. O Movimento de Schoenstatt 

surgiu na Alemanha no início do século XX, durante um contexto de renovação 

social, política e educacional, expressa os ideais europeus da época e chega ao 

Brasil através das Irmãs de Maria de Schoenstatt com o Colégio Mãe de Deus no 

final da década de 30. Nos próximos capítulos será abordada a renovação 

educacional expressa pela Pedagogia de Schoenstatt que reflete os ideais da Igreja 

Católica que também aspira por mudanças no campo educacional, assim como a 

Escola Nova, ambas concepções são consideradas no interior do processo de 

renovação da educação brasileira e londrinense no início do século XX. 

Diante das mudanças contextuais que ocorreram da Europa e no Brasil no 

final do século XIX e especialmente na primeira metade do século XX observa-se 
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que diferentes concepções filosóficas embasaram teorias educacionais 

renovadoras, influenciadas pelas orientações da Igreja Católica ou não. Também as 

transformações políticas, econômicas e sociais em nível europeu, brasileiro e 

londrinense indicavam a necessidade de uma renovação da educação, visando a 

formação de homens integrados à sociedade que se pretendia consolidar. 
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3 A TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO DE SCHOENSTATT E A ÊNFASE NA 
EDUCAÇÃO 

 

A Obra Internacional de Schoenstatt representa as preocupações da Igreja 

Católica e de grupos específicos dentro da instituição com a renovação da fé cristã 

a partir do século XX, tal movimento oferece ênfase nos processos educativos com 

ideais baseados na figura de Maria. 

O principal representante e fundador do Movimento de Schoenstatt é Pe. 

José Kentenich. Para analisar a atividade de um pensador e o desenvolvimento de 

determinada concepção de mundo, Gramsci (1978, p. 95) aponta que o trabalho 

precisa seguir algumas linhas: 

 
1. A reconstrução da biografia, não apenas no que diz respeito 

à atividade prática, mas principalmente no que toca à 
atividade intelectual;  

2. O registro de todas as obras, mesmo das menos 
importantes, em ordem cronológica, estabelecido segundo 
motivos intrínsecos: de formação intelectual, de maturidade, 
de domínio e aplicação do novo modo de pensar e de 
conceber a vida e o mundo.  

 

Sendo assim torna-se relevante resgatar brevemente a biografia de 

Kentenich e a cronologia do Movimento de Schoenstatt no sentido de entender mais 

profundamente em que momento a educação tornou-se o foco deste movimento 

católico. Pe. José Kentenich nasceu em 18 de novembro de 1885, em Gymnich, 

Alemanha, seus pais descendiam de família de pequenos agricultores, o que 

expressa que tinham vida simples. No decorrer de toda sua vida Kentenich manteve 

um vínculo afetivo mais forte por sua mãe. Esta e outras informações sobre sua 

biografia foram extraídas do livro de Monnerjahn (2004) que trata sobre a fisionomia 

psicológica e religiosa do Movimento de Schoenstatt. 

Kentenich viveu seus primeiros anos de vida na casa de seus avós. Por 

volta dos cinco anos de idade começou a frequentar a escola elementar de sua 

aldeia natal. Em 1894 foi transferido para o Orfanato São Vicente em Obernhausen, 

fundado por Pe. Augusto Savels, que tinha grande proximidade com a mãe de José 

Kentenich. A esse respeito, Pe. Niehaus (2004, p. 28) escreve: 

 
Já na sua infância, quando a sua mãe foi forçada a entregá-lo a um 
orfanato colocou-o diretamente sob o cuidado de Maria (“Sê Tu a 
sua Mãe agora”) e ele assumiu-o literalmente, fazendo deste 
momento a sua consagração pessoal a Nossa Senhora. 
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Nas biografias encontradas de Pe. José Kentenich é ressaltado esta 

aproximação pessoal dele com Maria, seja pela consagração realizada por sua mãe 

ou por devoção própria desde a infância. Essa aproximação apresenta relação 

direta com a fundação da Congregação Mariana que seria idealizada por Pe. 

Kentenich em sua vida adulta e se concretizaria no ano de 1914, oferecendo um 

modelo de educação religiosa no século XX. 

Ainda no Orfanato São Vicente se decidiu pela vida religiosa. Por tal motivo, 

em 1899 ingressou no Seminário Menor Palotino, recomendado por Pe. Savels. Em 

1904, Kentenich terminou o ensino secundário e iniciou os estudos de filosofia e 

teologia no Seminário Palotino. Este fator torna-se fundamental para o 

entendimento do Movimento de Schoenstatt. Segundo Marques Filho (2008, p. 63): 

 
A novidade trazida por Pallotti está na maneira de conceber e 
exercer a ação apostólica, pois dentro de uma Igreja totalmente 
dominada pela hierarquia, em que os leigos não tinham espaço e 
nem participação ativa, ele insistiu em que todos, 
independentemente do seu estado, da sua condição ou do seu lugar 
na Igreja, são chamados a participar ativamente da ação apostólica. 
 

Pode-se afirmar que tal novidade impulsionou a formação de Pe. José 

Kentenich no sentido de valorizar a participação popular na vida da Igreja, e é neste 

sentido que, posteriormente, o Movimento de Schoenstatt iniciará sua peregrinação 

abrigando jovens leigos de classes populares da Europa, ponto que será tratado 

mais a frente neste capítulo. 

A formação palotina na vida de Pe. José Kentenich ainda impulsiona o 

sentido missionário que caracterizará o Movimento de Schoenstatt, pois a 

Congregação Palotina na qual Pe. Kentenich estava inserido era de caráter 

missionário. Vê-se isso quando Monnerjahn (2004, p. 35-36) cita: 

 
Os Palotinos tinham uma importante região missionária na 
República dos Camarões, de modo que toda a atenção se orientava 
em formar missionários para essa região. Por isso foi construída a 
nova e grande Casa das Missões para a formação específica de 
futuros sacerdotes missionários. 
 

Dentre os inúmeros acontecimentos que marcaram a maturação espiritual 

de Pe. Kentenich pode-se destacar um período em especial de grandes incertezas 

em sua vida, momento de crescimento espiritual e dúvidas que assolavam o jovem 

que acabava de iniciar seus estudos. Monnerjahn (2004) diz que para Kentenich era 
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impossível viver sob uma concepção de vida que não tivesse por base a ordem do 

ser, pois orientava-se pela verdade que estava na palavra de Deus, tinha uma 

grande inclinação, anseio e desejo pela verdade, pois para ele só era possível viver 

se estivesse em contato com a própria verdade. 

Esse momento de grande questionamento pessoal que Pe. Kentenich 

enfrentou em sua juventude nada mais era que uma consequência das inúmeras 

mudanças ocorridas no final do século XIX e início do século XX como foi 

destacado anteriormente, no qual o homem moderno passou a questionar-se sobre 

as “verdades” de seu tempo. Momento que se torna relevante ressaltar, pois a partir 

de seus questionamentos sobre o mundo moderno nasceu sua concepção de 

“homem novo”, na “comunidade nova”. 

Tal concepção teve seu princípio fundamentado na educação para a 

liberdade e para a autoeducação, pautando-se no princípio de que isso se daria sob 

a proteção de Maria, pois só a partir de sua proteção e total união a Ela seria 

possível tornar-se livre, auto-educar-se e ter personalidades firmes. 

No documento “ATA DA PRÉ-FUNDAÇÃO” (27 de Outubro de 1912) Pe. 

Kentenich revela o princípio norteador para tornar-se homem livre: “Sob a proteção 

de Maria queremos aprender a auto-educar-nos para sermos personalidades firmes, 

livres e apostólicas”. Em outra reflexão encontrada Kentenich (apud Boll, 1969, p. 

29) expressou o que o motivou a elaborar essa concepção de homem: 

 
O que sinto desde os dias da minha infância é a necessidade de um 
homem novo na comunidade nova. Reconheci claramente como 
tarefa de minha vida o impulso de forjar um homem novo em uma 
comunidade nova. Até onde minha memória alcança, há algo que 
sempre tive como claro e evidente: a formação do homem novo que 
não se deixa seduzir por frases enganosas, mas que interiormente 
decide percorrer um caminho livre de toda pressão exterior... 
Isto faz simplesmente parte de minha personalidade e é, por assim 
dizer, algo inato em mim [...] 
 

A partir dessa concepção nasceu uma visão de educação específica, 

caracterizada mais tarde como Pedagogia Schoenstattiana, que nada mais é do que 

parte integrante da Obra Internacional de Schoenstatt. Segundo Lawand e Bertan 

(2008) a Obra Internacional de Schoenstatt e o Movimento Apostólico desde sua 

fundação tinham claro o objetivo primordial de sua obra: ser uma pronunciada 

comunidade de educadores e de educação. Lawand e Bertan (2008, p. 22) 

sintetizam o que a Pedagogia de Schoenstatt pretendia oferecer ao mundo e à 
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Igreja, sendo assim qual seria o seu diferencial e seu caráter de educação 

renovadora:  

 
A Pedagogia de Schoenstatt pretende oferecer à Igreja e ao mundo 
um homem novo, de caráter mariano-apostólico, e uma nova 
comunidade. Trata-se de um movimento de educação que não 
ignora as ciências dos homens, mas tem consciência de que as 
ciências humanas apresentam limitações. Essa proposta 
pedagógica de acordo com os princípios da filosofia cristã, relaciona 
fé e razão, ciência e teologia, procurando atender a todas as 
dimensões da formação humana e considerar que o homem é um 
todo orgânico de ordem natural e sobrenatural. 
 

Observa-se a preocupação em relacionar a vida da Igreja com a ciência e 

filosofia humana que “apresentava limitações”. Sendo assim, o grande diferencial 

desta pedagogia pensada por Pe. José Kentenich era a necessidade de uma 

formação humana, tendo sua origem fundamental no humanismo cristão. Para ele 

só era possível construir um indivíduo autônomo e livre se os objetivos dessa 

educação estivessem vinculados diretamente a Deus e a Maria. 

Desde o início de sua vida sacerdotal Pe. José Kentenich se destacou por 

ser um homem com ideais renovadores, com uma pregação diferenciada e 

considerada moderna para o seu tempo, pregava sobre a liberdade do cristão e a fé 

na Divina Providência, ideais que até então não eram muito discutidos dentro da 

esfera da Igreja, pois o caráter dogmático da religião católica ainda era muito 

presente na realidade do início do século XX. 

Lawand e Bertan (2008) destacam que o próprio Pe. Kentenich definia sua 

pedagogia como “Moderna” no que se referia à própria essência da proposta 

pedagógica de Schoenstatt, pois a síntese criadora estava alicerçada em princípios 

transcendentes e supratemporais, permanecendo sempre atual.  

Ela estaria ligada ao passado, atuando no presente e em marcha para o 

futuro e por isso a define também como Pedagogia Divina, considerando que seu 

objetivo era educar personalidades formadas não apenas como cooperadoras da 

construção de uma sociedade e de uma humanidade feliz, mas também no sentido 

natural, pois seriam formados filhos de Deus que iriam conduzir sua existência 

voltada aos valores humanos e divinos. 

Monnerjahn (2004) destaca que como professor de latim e alemão na Casa 

das Missões logo após sua ordenação sacerdotal, Pe. Kentenich procurava levar 

seus alunos à autonomia. Suas aulas eram sempre muito dinâmicas, de forma que 
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os alunos participavam ativamente do processo de ensino aprendizagem. Ele não 

obrigava seus alunos a decorar regras gramaticais, mas instigava-os para que 

juntos em classe deduzissem as regras. Sobre as aulas de Kentenich, Monnerjahn 

(2004, p. 54) traz o depoimento de Pe. Ferdinando Kastner aluno desta época:  

 
Permaneceram inesquecíveis e, para um ou outro, determinaram 
decisivamente toda sua vida posterior. Não eram aulas ou exercícios 
no sentido comum da palavra, mas uma mobilização geral de todas 
as forças espirituais e morais de cada um e de toda a classe, numa 
competição intelectual livre, nobre e disciplinada.  
 

O desempenho de Kentenich como professor era notável, seu carisma 

pedagógico se desenvolveu nessa fase de sua vida e marcou o resto dela, pois 

todos os acontecimentos que vieram posteriormente a isso decorreram do fato de 

que Pe. Kentenich se tornou um grande referencial de educador. 

Tal foi seu desempenho como professor que já cativava grande parte dos 

alunos, e a partir da grande preferência que exercia entre os jovens seminaristas foi 

convidado para ser diretor espiritual da Casa das Missões. No dia 25 de outubro de 

1912 Kentenich confirmou sua nomeação para diretor espiritual. Logo em seu 

primeiro contato como diretor espiritual em 27 de outubro Kentenich iria expor aos 

seminaristas que juntos deveriam fundar a Congregação Mariana, projeto que só se 

concretizou em 23 de janeiro de 1914, quando a Direção da Província autorizou a 

fundação de uma Congregação Mariana no Seminário.  

Monnerjahn (2004) destaca que não muito tempo depois em 19 de abril de 

1914, Pe. Kentenich solicitou ao seu Provincial, Pe. Kolb, um pedido, que 

concedesse à Congregação Mariana o uso da capela situada no jardim do 

Seminário. O motivo era que a Congregação Mariana teria na capela não somente 

um lugar de encontros e reuniões, mas ela deveria se tornar centro da comunidade 

e da vida em Congregação. Seria um lar para os congregados, um lugar de 

encontro espiritual, para sentir-se bem. 

Logo após semanas da posse da capela ocorreu a eclosão da I Guerra 

Mundial, sendo assim os alunos voltaram para Schoenstatt em 18 de outubro e Pe. 

Kentenich reuniu-os na capela de São Miguel Arcanjo para iniciar os trabalhos da 

Congregação Mariana do novo ano letivo. Nessa reunião Pe. Kentenich apresentou 

aos seminaristas uma oferta que ele denominou como “oculta ideia predileta” de seu 

coração, chamando-a “um pensamento ousado”. A ideia seria a de tornar aquela 
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capela um lugar de encontro e o lar da Mãe de Deus, um lugar de graças e milagres 

onde Maria manifestaria suas glórias, e a capela se tornaria o Tabor da 

Congregação Mariana. 

Monnerjahn (2004, p. 67) aponta que esse momento foi marcante para a 

história do Movimento de Schoenstatt, considerado o “primeiro marco na história de 

Schoenstatt”, o ato central de fundação de Schoenstatt enquanto Movimento da 

Igreja: 

 
A reflexão feita mais tarde à luz da fé reconheceu que naquela 
reunião de 18 de outubro de 1914, na antiga capela de São Miguel 
Arcanjo, deu-se algo que é parte essencial e fundamental na vida 
cristã, uma aliança; a Mãe de Deus fizera uma oferta através do 
diretor espiritual e os congregados aceitaram essa oferta. E como 
essa aliança era resultado da total liberdade de ambas as partes, foi 
chamada de “Aliança de Amor”. Essa aliança nada mais era do que 
uma renovação da Aliança de Salvação do Novo Testamento. 
Porém a originalidade consistia principalmente no caráter pessoal e 
local, foi selada uma aliança entre a Mãe de Deus e a Obra de 
Schoenstatt, representada por Pe. Kentenich e os membros da 
Congregação Mariana, e ainda incluía a antiga capela de São 
Miguel Arcanjo, lugar escolhido para a atuação da Mãe de Deus. 
Essa Aliança de Amor realizada em 18 de outubro de 1914 
comprovou-se cada vez mais, com o passar dos anos, como o ato 
central da fundação de Schoenstatt como movimento da Igreja e o 
“primeiro marco da história de Schoenstatt”. 
 

Nos anos que se seguiram após a fundação do Movimento de Schoenstatt 

em 1914, Pe. Kentenich conseguiu em 1921 que seu Movimento Apostólico fosse 

confirmado como continuação do “Apostolado Católico” de Vicente de Pallotti, 

sendo incluído como “Obras Agregadas” dos palotinos. Essa aprovação, vinda de 

Roma, não tinha apenas um caráter jurídico, mas também estabelecia um 

relacionamento espiritual entre o Movimento Apostólico e a Sociedade Palotina. 

Pouco tempo depois da vinculação jurídica e espiritual do Movimento de 

Schoenstatt à Sociedade Palotina ocorreu a fundação da Congregação das Irmãs 

de Maria de Schoenstatt, em outubro de 1926, que também recebeu consentimento 

jurídico para se tornar parte do “Apostolado Católico” de Vicente Pallotti. 

Pe. Kentenich tinha uma visão moderna em relação às mulheres, se 

mostrava sempre preocupado com os anseios do movimento feminino moderno e 

seu desenvolvimento dentro da Igreja Católica; se mostrava favorável à admissão 

das mulheres ao estudo superior e não desmerecia seu papel fundamental na 

sociedade moderna do século XX. Isso se expressa em uma conferência realizada 
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em agosto de 1926, quando Pe. José Kentenich demonstra sua confiança na 

missão que as Irmãs de Maria exerciam. Monnerjahn (2004, p. 108-109): 

 
“Irmã de Maria” significa ser irmã de Nossa Senhora. É verdade que 
a comunidade vê em Maria também, e principalmente, sua mãe: Ela 
é minha mãe espiritual, eu sou sua obra. Irmãs de Maria de 
Schoenstatt não pretende ser apenas a habitual indicação do lugar 
da casa-mãe, mas se refere, em primeiro lugar, ao Santuário da 
Mãe Três Vezes Admirável que, para nós deve ser o que para 
Moisés foi a sarça ardente: Terra Santa. 
 

Tendo em vista a confiança que Pe. Kentenich tinha na Congregação das 

Irmãs de Maria de Schoenstatt e o momento complicado em que a Europa viva no 

início da década de 1930 as margens da II Guerra Mundial, Kentenich autorizou que 

as Irmãs realizassem trabalhos missionários, principalmente na América Latina, a 

fim de levar o Movimento de Schoenstatt a outros países, e também como um meio 

de fugir do possível momento de crise pré II Guerra Mundial. Essa situação é 

descrita no Panorama da história de Schoenstatt: Da pequena capelinha ao mundo 

todo, na rede de internet, Schoenstatt Movimento Apostólico (2014): 

 
Durante os anos 30, as atividades do Movimento foram 
acompanhadas de perto pelos nazistas. Ao mesmo tempo, o Pe. 
Kentenich começou a enviar Irmãs de Maria a outros continentes 
para expandir o movimento em diferentes países. Era muito comum 
que os antigos estudantes da geração fundadora, que neste 
momento trabalhavam como Padres Pallotinos em outros 
continentes, abrissem as portas para elas. 
 

O Brasil nesse momento seguia em pleno desenvolvimento econômico, 

político e educacional, passava por diversos movimentos de renovação pedagógica 

através dos Grupos Escolares no inicio de século XX, com a Escola Nova no início 

dos anos 30 e a Igreja que nesse momento já se destacava como um grupo que 

viria propor uma nova concepção pedagógica de educação, como se expôs 

anteriormente.  

Como se descatou no capítulo anterior, em virtude do desenvolvimento 

econômico e político, observa-se que a região de São Paulo e Norte do Paraná 

destacavam-se com a agricultura cafeeira e passou a atrair migrantes e imigrantes 

de diversas partes do país e também do exterior, vindos para essa região com suas 

famílias para “desbravar um novo mundo”. Prefeitura Municipal de Londrina (1996, 

p. 5): “A região paulista viu-se preterida, ganhando à futura cidade de Londrina, 
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Estado do Paraná, a preferência, devido a atrativos como o solo roxo desse novo 

local, e a fertilidade ideal”. 

Em consequência do desbravamento de terras iniciado em Londrina, 

Lawand e Bertan (2008) revelam que as Irmãs de Maria de Schoenstatt sentiram-se 

atraídas pelas necessidades urgentes da população de Londrina, e vieram conhecer 

o possível campo de trabalho; dedicando-se às tarefas como a educação e a saúde. 

A vinda das Irmãs de Maria ocorreu, pois o então Bispo de Jacarezinho, Dom 

Fernando Taddei encontrou-se com padres Palotinos, Erasmo Raabe e Roberto 

Rosenfeld em um mosteiro de São Bento, São Paulo e propôs a eles que havia um 

vasto campo de atuação para as Irmãs em Londrina. 

Pouco tempo depois em 17 de maio de 1935 doze Irmãs embarcaram em 

um navio para o Brasil, e no dia 10 de junho aportaram em Santos, São Paulo. De 

lá viajaram de trem e ônibus até a cidade de Jacarezinho, Paraná. A respeito do 

trabalho que as Irmãs desenvolveriam em Londrina, Crônica (fev. 1935): 

 
A escola elementar poderia evoluir para um colégio para moças com 
internato em poucos anos [...] Em virtude de Londrina estar se 
formando como um centro de colonização cosmopolita existiria 
também, para a Ordem, a possibilidade de trabalho com a abertura 
de um noviciado. Londrina se tornaria “Casa Mãe” apostólica para 
as Irmãs [...] 
 

Poucos meses após a chegada das Irmãs de Maria de Schoenstatt, já no 

ano de 1936, iniciaram suas atividades em uma casa simples de madeira, alugada 

temporariamente como moradia e escola até as obras oficiais do Colégio Mãe de 

Deus serem iniciadas. Boni (2004, p. 204) nos revela detalhes do primeiro dia de 

aula: “[...] o Instituto Mãe de Deus começou a funcionar já no dia 6 de março, 

atendendo 66 alunos, de ambos os sexos, divididos em turmas de 1ª, 2ª e 3ª 

séries.” Como pode ser observado na foto da primeira turma (figura 1) coletada nas 

pesquisas junto ao Museu Histórico de Londrina que preserva um importante acervo 

relacionado à criação e consolidação da cidade. 
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Figura 1 

 

Lawand e Bertan (2008) relatam que o Colégio Mãe de Deus seria 

construído em um terreno de 10.000 m², no centro da cidade, próximo à igreja 

paroquial. Esse terreno havia sido reservado às Irmãs, que financeiramente 

receberiam ajuda da “Paraná Plantations Company” para iniciar as obras do Colégio 

Mãe de Deus. Observa-se que a implantação do Colégio recebeu apoio das 

autoridades locais, uma vez que a instalação de uma instituição educativa de alto 

nível poderia atrair maior população para a região. Neste sentido, considera-se que 

o Movimento de Schoenstatt foi contemplado com um terreno como pode ser 

observado na próxima foto (figura 2), em excelente localização da cidade, por outro 

lado, as dificuldades para a construção e consolidação do Colégio são notórias, 

especialmente ao considerar a demora no início da construção. 
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Figura 2 

 

As obras oficiais do Colégio Mãe de Deus iniciaram somente em 1938, 

quando em 11 fevereiro foi lançada a pedra fundamental, um tijolo abençoado por 

Pe. José Kentenich trazido para Londrina, simbolizando o início das obras. E em 17 

de julho do mesmo ano, foi inaugurada a primeira ala do Colégio Mãe de Deus. Boni 

(2004, p. 206) revela um pouco da estrutura física e do funcionamento da primeira 

ala inaugurada: 

 
[...] eram quatro salas de alvenaria e uma parte em madeira, o 
suficiente para atender 150 crianças, do pré-escolar ao primário. As 
aulas tiveram inicio em 25 de julho. Além do ensino regular dessas 
séries, começou a funcionar também em 1938 o Jardim da Infância, 
com 12 alunos, o sistema educacional em regime de internato, com 
cinco internas, e semi-internato, com três alunos [...]  
 

O Colégio Mãe de Deus nasceu e tem como base de sua pedagogia a 

Pedagogia de Schoenstatt, que tem como missão desde sua fundação desenvolver 

de forma integral o educando, para que sejam livres e autônomos capazes de atuar 

de forma solidaria na sociedade, pautando-se na responsabilidade e no amor. 
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Tais ideais podem ser considerados renovadores no cenário educacional 

que o Brasil apresentava naquele período, pois a finalidade da educação 

schoenstattiana era a conquista da liberdade interiror e espiritual, pautando-se na 

construção de homens novos segundo a intercessão da Mãe de Deus. No período 

as escolas paranaenses públicas que foram criadas seguiam o modelo dos Grupos 

Escolares paulistas. 

Foi seguindo a missão do Movimento de Schoenstatt que as Irmãs de Maria 

iniciaram toda a sua obra na cidade de Londrina. Orientadas sempre por seu 

fundador Pe. José Kentenich e com o ideal de uma pedagogia inovadora, que 

marcaria toda a história da cidade de Londrina até os dias atuais. 
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4 A CONSOLIDAÇÃO DA PEDAGOGIA DE SCHOENSTATT NO COLÉGIO 
MÃE DE DEUS 

 

O Colégio Mãe de Deus nasceu e desenvolveu-se na cidade de Londrina 

expressando uma proposta pedagógica diferenciada e inovadora, que se deu 

através da Pedagogia de Schoenstatt. Desde sua fundação, representada na foto 

datada de 17 de julho de 1938 (figura 3), o objetivo do Colégio era desenvolver de 

forma integral o educando, pautando-se nos princípios cristãos de amor, 

solidariedade e fraternidade. 

A história do Colégio Mãe de Deus, desde sua fundação em 1936, foi 

marcada por inúmeros desafios e dificuldades. Desafios esses que se seguiram até 

a sua consolidação. Mostra-se relevante abordar alguns desses eventos que 

marcaram a história do Colégio Mãe de Deus e que também influenciaram a história 

de Londrina e do Brasil no período de 1939 até 1961, e identificar o ideário 

pedagógico do Movimento de Schoenstatt e suas implicações na proposta 

pedagógica curricular do Colégio Mãe de Deus. 

Figura 3 
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No momento de consolidação do Colégio Mãe de Deus na cidade de 

Londrina pode-se apontar como um dos principais eventos marcantes a situação 

política do Brasil, que estava sob regime ditatorial iniciado em 1930 com Getúlio 

Vargas, o chamado Estado Novo. Esse regime perdurou até 1945 quando Getúlio 

Vargas foi deposto. Ao mesmo tempo, no contexto mundial, acontecia a II Guerra 

Mundial, citada no capítulo anterior como um dos motivos pela vinda das Irmãs de 

Maria de Schoenstatt para a América Latina. Lawand e Bertan (2008, p. 92-93) 

revelam que nesse período o Colégio passou por um grande momento de tensão: 

 
Durante o período da guerra, o Colégio não ficou imune a 
represálias, ainda que se tratasse de uma instituição socialmente 
necessária e de cunho católico. O teor alemão das ideias e da 
direção administrativa acarretou a imposição de restrições. Sabe-se 
que o uso da violência foi uma regra, mesmo nas regiões mais 
interioranas do Brasil. Na realidade local, os grupos alemães foram 
impedidos de falar a língua de origem [...] A Irmã Norberta, alemã, 
foi impedida de exercer oficialmente o cargo de diretora por algum 
tempo, e o Colégio deveria ser fechado. Contudo, para que isso não 
acontecesse, criou-se uma estratégia que vinha ao encontro dos 
interesses nacionalistas daquele momento. A administração oficial 
do Colégio foi confiada a Sra. Jovelina Gomes Coutinho que 
assumiu o cargo de diretora até 1940. 
 

Enquanto isso, na Alemanha, Pe. Kentenich foi preso em setembro de 1941 

e levado para o Campo de Concentração em Dachau em março de 1942, onde ficou 

até 6 de abril de 1945, quando foi libertado. Durante os anos que Kentenich ficou 

preso no Campo de Concentração as Irmãs de Maria de Schoenstatt não tinham 

notícias a seu respeito. Foram anos de muita tensão e preocupações em relação ao 

futuro de toda a Obra Internacional de Schoenstatt. A este respeito as práticas de 

Pe. Kentenich de 1949 (KENTENICH, 2014a, p.1) ressaltam o sentimento de alívio 

e de total agradecimento a Deus que os integrantes do Movimento de Schoenstatt 

sentiram com a volta de Pe. José Kentenich:  

 
El 20 de mayo de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, el 
P. Kentenich regresó a Schoenstatt libre de su confinamiento en el 
campo de concentración de Dachau. Su retorno inició un período de 
grandes bendiciones para la Familia. En ella pulsaba con creciente 
vigor la corriente de victoriosidad sobrenatural originada entorno al 
20 de enero de 1942. Schoenstatt maduraba la conciencia de ser 
obra de Dios e intensificaba la entrega en el sentido de la Inscriptio 
(1). Los lazos con el Fundador se hacían más estrechos; junto con 
reconocérsele como Fundador y Cabeza de la Familia, esta 
convicción se expresaba en una corriente de imitación y 
seguimiento. 
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Porém com o fim da II Guerra Mundial em 1945 Lawand e Bertan (2008) 

apontam que ocorreu também o fim da ditadura de Getúlio Vargas e se iniciou um 

período de redemocratização da vida nacional, que conduziu à eleição da 

Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a quarta Constituição da República 

e essa redemocratização iria perdurar até o advento do regime militar de 1964. 

Algumas mudanças significativas ocorreram no campo da educação neste momento 

pois a nova Constituição de 1946 assegurou a educação como direito de todos e 

dever do Estado, em todos os níveis de ensino, juntamente com a iniciativa privada. 

Nesse período houve também um intenso debate ideológico no Congresso 

Nacional, quando Lourenço Filho propos um projeto de reforma da educação 

nacional, projeto esse que tramitou por 13 anos no Congresso, período de 1948 até 

1961. Faz-se importante ressaltar que desde meados de 1930 a Escola Nova 

ganhou destaque no cenário brasileiro, como já foi citada nos capítulos anteriores, a 

sua grande importância para a renovação da educação no Brasil, e nesse momento 

a Escola Nova se tornou a principal diretriz das práticas pedagógicas da época. 

Enquanto isso em Londrina, a cidade apresentava um grande crescimento 

populacional, principalmente entre as décadas de 1940 e 1950. Assim como a 

maioria das cidades do Brasil, Londrina ainda tinha a maior parte de sua população 

na área rural, mas o crescimento da cidade era significativo em decorrência da 

agricultura cafeeira que se expandia em toda a região. Constata-se tal fato por meio 

dos apontamentos de Lawand e Bertan (2008, p. 94): 

 
No cenário educacional, a ditadura varguista cede espaço para o 
processo de redemocratização. Na região de Londrina a cafeicultura 
alcança os maiores índices de produtividade, de modo que Londrina 
passa a ser conhecida como a “capital mundial do café”. 
Exatamente por isso, crescem as demandas por educação.  
 

Este processo de redemocratização e de expansão da cafeeicultura em 

Londrina marcou também o aumento da população, tendo em vista que o fluxo 

migratório se intensificou, sendo assim houve um aumento significativo na demanda 

por matrículas no Colégio Mãe de Deus.  

Nesse momento de expansão da cidade de Londrina o Colégio se 

estabelecia e outro acontecimento marcou sua história no ano de 1947, quando Pe. 

José Kentenich veio pela primeira vez a Londrina. Foi um momento de grande 

importância e alegria tanto para Kentenich como para as Irmãs que puderam 
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compartilhar com o Fundador da Obra de Schoenstatt as conquistas do Colégio 

Mãe de Deus. Nos anos que se seguiram de 1948 e 1949 Pe. Kentenich retornou a 

Londrina para breves visitas. 

Tendo em vista o processo de disseminação dos ideais do Movimento de 

Schoenstatt para o Colégio Mãe de Deus a visita que Pe. José Kentenich 

proporcionou às Irmãs de Maria, ocorreu nos anos seguintes o fortalecimento da 

proposta, pois em 18 de outubro de 1950 se deu a inauguração do Santuário da 

Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt dentro do Colégio 

Mãe de Deus, o segundo Santuário idêntico ao original construído no Brasil. 

Com todos esses acontecimentos que marcaram os anos de consolidação 

do Colégio Mãe de Deus, e com o grande desenvolvimento da cidade de Londrina a 

procura por novas matrículas era grande. Com o aumento populacional da cidade o 

Colégio precisou ampliar suas instalações físicas e diversificar a oferta de serviços 

educacionais. Lawand e Bertan (2008, p. 108) relevam: “A expansão do município e 

da região exigia a implementação de novos cursos para atender a demanda da 

população”.  

Com a necessidade de ampliação de serviços e devido à demanda da 

sociedade londrinense o Colégio Mãe de Deus que até o momento atendia somente 

a pré-escola e o ensino primário inaugurou o curso ginasial no ano de 1947 e a 

Escola Normal no ano de 1954. Houve também nos anos que se seguiram aumento 

do espaço físico do Colégio, que passou por uma ampliação para atender a todas 

as suas alunas.  

Outra mudança significativa e de caráter renovador em relação ao contexto 

da época se deu com a opção das Irmãs de Maria em atender a partir de 1947 

somente às meninas, com isso o foco da Pedagogia de Schoenstatt passou a ser 

direcionada à educação feminina. Lawand e Bertan (2008, p. 112) explicam o 

motivo da escolha do Colégio Mãe de Deus voltar a sua atenção somente para a 

educação feminina:  

 
No início, o Colégio Mãe de Deus acolheu também os meninos, por 
falta de escolas confessionais na região. Entretanto, com o 
desenvolvimento da cidade, surgiram outras escolas capazes de 
assumir suas matrículas. Além disso, a criação do curso ginasial 
exigia mais espaço que o Colégio já não tinha. Por isso, a partir de 
1947, foram aceitas somente matrículas das meninas.  
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Pe. Kentenich, desde a fundação do Colégio Mãe de Deus, tinha em seus 

planos mais profundos a vontade de que o Colégio voltasse toda sua energia em 

atender somente as meninas e se tornasse um espaço de formação para mulheres, 

pautado na educação mariana das jovens. Em 1947 seus planos foram realizados. 

Pe. Kentenich (Klaiber, 1981, p.14) se expressou certa vez a respeito do seu 

carinho pelas mulheres: “Tudo o que se pensa e se pode imaginar da grandeza e da 

beleza da mulher no aqui e no além, de beleza celestial, tudo, tudo, o eterno Deus 

colocou na imagem da Bendita entre as mulheres”. 

Tendo em vista que já foram abordados alguns pontos cruciais da história 

do Colégio Mãe de Deus e do momento histórico em que a cidade de Londrina e o 

Brasil estavam vivenciando, faz-se necessário tratar da própria essência da 

Pedagogia de Schoenstatt e suas principais características filosóficas e teológicas, 

para na sequência considerar a respeito das definições do Colégio, que foram 

expressas na matriz curricular do curso ginasial entre os anos de 1952 e 1960. 

Lawand e Bertan (2008) expressam que a Pedagogia de Schoenstatt é 

parte integrante da Obra Internacional de Schoenstatt e não se originou somente de 

reflexões intelectuais, mas tem sua própria origem no próprio fundador, José 

Kentenich. Desde a fundação da Obra Internacional de Schoenstatt e do Movimento 

Apostólico tinha-se claro o objetivo primordial do Movimento: ser uma pronunciada 

comunidade de educadores e de educação. 

Os princípios filosóficos do Sistema Pedagógico de Schoenstatt que 

norteiam toda a ação pedagógica do Colégio Mãe de Deus, de acordo com 

Kentenich (1997) são: “- a ordem do ser determina a ordem do agir; - a graça supõe 

a natureza; - o amor como lei fundamental do mundo”. 

Lawand e Bertan (2008) afirmam que toda a Pedagogia de Schoenstatt está 

pautada na perspectiva cristã, a qual envolve a dimensão teológica da pessoa, 

remetendo-a a uma interpretação que é, ao mesmo tempo, antropológica e 

teológica. A pessoa é o ponto de partida e o postulado fundamental desses 

princípios filosóficos. Nessa perspectiva há uma prioridade da essência sobre a 

existência, embora essa também seja levada em consideração. Há, portanto, uma 

inter-relação entre ambas. Verifica-se desta forma a relação com os valores 

ideológicos do humanismo cristão. 

Para o cristianismo o homem é composto de matéria e espírito, corpo e 

alma, e esse homem vive em dois mundos: o exterior e o interior. O mundo exterior 
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corresponde ao mundo em que vivemos e atuamos e o mundo interior corresponde 

ao mundo que está dentro de nós e que nós mesmos construímos. Sabendo disso, a 

finalidade da educação schoenstattiana é a de possibilitar ao homem a conquista da 

liberdade interior e espiritual. 

Em toda a sua dimensão teológica, a Pedagogia de Schoenstatt se 

preocupa com a formação de um homem novo, de personalidade autônoma, 

interiormente livre e independente para atuar na comunidade em que vive, criando 

assim uma nova comunidade cristã. Tais ideais estão relacionados aos 

posicionamentos da Igreja Católica no período, especialmente frente às exigências 

que as demandas sociais indicavam para as Instituições. Lawand e Bertan (2008, p. 

29) consideram: 

 
A pedagogia schoenstattiana tem a concepção integral do homem, 
requisito indispensável da educação fundamentada numa 
concepção filosófica e religiosa. Filosófica, por ter como objeto a 
natureza humana ou a essência do homem; religiosa, por causa do 
modo de existir da natureza humana em relação a Deus. 
 

O grande objetivo da Pedagogia de Schoenstatt é atuar na formação desse 

novo homem para o mundo moderno, para que ele possa atuar de forma fraterna e 

solidária na comunidade. Dessa forma Kentenich (1984, p. 82) afirma: “Em nossas 

metas, importa sempre orientar-nos pela ordem do ser. Tenho razão em insistir [...] 

em meio à confusão da nossa época [...]”. 

Toda a proposta pedagógica schoenstattiana tem por função unificar a 

teoria à pratica. Lawand e Bertan (2008) ressaltam que o projeto pedagógico propõe 

objetivos, diretrizes pedagógicas, antropológicas, axiológicas, epistemológicas, 

religiosas e filosóficas, por isso o projeto tem bem claro o tipo de cidadão que 

pretende formar, tendo em vista que desenvolve práticas que também favorecem e 

contribuem para a definição clara do horizonte filosófico e ser concretizado como 

atividade coletiva. 

Esse sistema de educação descrito acontece mediante alguns princípios e 

objetivos que se fazem vitais dentro da Pedagogia de Schoenstatt. São 

denominadas por Kentenich (1984, p. 143-144) como “estrelas condutoras” que são: 

 
- a Pedagogia do Ideal, 
- a Pedagogia das Vinculações, 
- a Pedagogia da Aliança, 
- a Pedagogia da Confiança e 
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- a Pedagogia das Correntes (movimento) 
Cinco expressões de conteúdo riquíssimo! 
 

Kentenich (1984) acrescenta também que as formas básicas de sua 

pedagogia estão contidas na tríplice “Mensagem de Schoenstatt”: Fé prática na 

Providência, Aliança de Amor de Deus com a criatura e Embevecimento missivo 

marcadamente divino. Neste sentido, destaca-se que os ideais do Movimento estão 

relacionados à renovação dos ideais católicos da época que se dá especialmente 

por meio da filosofia hermenêutica, que implica na interpretação dos textos bíblicos 

e a condução de novas propostas para a ação da Igreja. É o que se percebe com a 

definição das “estrelas condutoras” da Pedagogia de Schoenstatt que se configura 

primeiramente na denominação Pedagogia do Ideal, defendida por Kentenich (1984, 

p. 144): 

 
A Pedagogia do Ideal abrange a pedagogia da atitude, em oposição 
à simples pedagogia de atos; a pedagogia da magnanimidade, em 
oposição à do dever; a pedagogia da humildade, em oposição à da 
vanglória e autojustificação; a pedagogia da liberdade, em oposição 
à do constrangimento; a pedagogia da alegria, em oposição à negra 
pedagogia da tristeza. 
 

Lawand e Bertan (2008) acrescentam também que o Ideal é o alvo a ser 

atingido na realização de uma ideia predileta, pois faz parte do ser humano a 

vivência do ideal. A realização de uma grande meta, segundo a concepção da 

educação schoenstattiana, pode vencer a crise do mundo atual. Esse fundamento é 

próprio da concepção cristã de homem como um ser individual e comunitário, pois 

saber quais metas estamos perseguindo, principalmente no campo moral, religioso 

e cientifico é o objetivo da Pedagogia do Ideal. É importante destacar que ao 

trabalhar com a Pedagogia do Ideal é necessário criar na escola um clima espiritual 

próprio, que vai unir a originalidade de cada pessoa numa consciência comum de 

ideal e missão.  

A segunda “estrela condutora” é a Pedagogia das Vinculações, esta 

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

ideias, coisas e lugares. Sobre isso Kentenich (1984, p. 174) diz: 

 
A Pedagogia das Vinculações proporciona resposta ao 
desarraigamento geral e às desvinculações do ninho, comum ao 
homem moderno. Esses desapegos oferecem clima muito propício 
para geração e desenvolvimento do coletivismo. A negação e 
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inobservância dos vínculos humanos fazem com que as criaturas, 
desde a raiz, sejam sem caráter, sem alma e sem religião. 

 
Lawand e Bertan (2008) afirmam que Pe. Kentenich distingue um 

organismo natural e um organismo sobrenatural dos vínculos, abrangendo uma 

tríplice vinculação: às pessoas, aos lugares e às ideias que se constituem, no 

organismo natural, como expressão, meio e caminho para o organismo 

sobrenatural. Esse organismo se desdobra, normalmente, no conjunto natural. 

Ambos devem complementar-se e se tornar uma unidade orgânica, por isso, é 

importante que os alunos aprendam a se vincular às pessoas, aos lugares e às 

ideias. 

A terceira “estrela condutora” é a Pedagogia da Aliança que segundo 

Lawand e Bertan (2008) aparece em destaque entre as outras “estrelas 

condutoras”, pois é o elo que conduz todo o processo educativo a sua última 

dimensão, ao Deus da Aliança. Kentenich (1984, p. 179) afirma: 

 
A Pedagogia da Aliança tem como base a concepção de Deus 
adaptada ao homem atual, mas que também existe na ordem 
objetiva do ser. O Transcendentalismo, em sua forma errada, ensina 
o Deus transcendente, mas não o imanente. A Pedagogia da 
Aliança é resposta a este modo de pensar. Ela se orienta na teologia 
e na filosofia da aliança. 

 

Quando Kentenich fala de teologia da aliança se refere à história da Igreja e 

do mundo, à história da aliança de Deus com a humanidade, e quanto à filosofia da 

aliança analisa a capacidade para esse contrato de amor, se Deus é capaz de 

estabelecer essa aliança com a humanidade e se o homem é capaz de selar essa 

aliança. 

Lawand e Bertan (2008) acrescentam que a Pedagogia da Aliança quer 

aproximar o homem de Deus, não como simples ideia, mas como pessoa, como o 

Deus do amor infinito. Por isso, ela busca servir a vida do educando para que ele 

possa abrir-se às dimensões da vocação cristã, como filho de Deus, irmão de todos 

e protetor da criação, desenvolvendo-se harmoniosa e plenamente. Partindo dessa 

visão, toda a ação pedagógica consiste em um serviço à vida do educando, a fim de 

que ele descubra e realize sua identidade e chegue a uma profunda comunhão com 

Deus, com as pessoas e com o mundo, por meio de vínculos harmoniosos. 

Logo a quarta “estrela condutora” é a Pedagogia da Confiança. A confiança 

é condição básica para uma relação saudável e recíproca, principalmente entre 
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educador e educando. Lawand e Bertan (2008) afirmam que a confiança como 

atitude do educador e como solícita manifestação no diálogo com o educando, 

desperta nesse uma reciprocidade, essa relação de confiança e respeito mútuo que 

se estabelece é o fundamento do processo educativo, o núcleo da educação, como 

processo vital. 

E a quinta “estrela condutora” é a Pedagogia do Movimento ou das 

Correntes de Vida. Esta concepção exige um método correspondente que 

Kentenich denominou de Método Dinâmico, por meio da Pedagogia do Movimento 

ou das Correntes de Vida. Kentenich (1975, p. 33) afirma: 

 
Se quisermos educar, não basta servir a vida sobrenatural. É 
preciso fazê-lo também, com respeito à vida natural. O autêntico 
educador é precisamente aquele que fomenta e cultiva a vida, onde 
ela se encontra e tal qual ela é.  
 

Lawand e Bertan (2008) destacam que Kentenich distingue três classes de 

desenvolvimento a serem considerados: um movimento de ideias, que deverá 

desembocar em um vigoroso movimento de vida e ambos deverão ser dirigidos e 

orientados por um profundo movimento de graças. Na interação desses três 

movimentos, o Método Dinâmico mostra sua eficácia conduzindo a uma união 

harmoniosa entre natureza e graça. Essa corrente promove participação ativa e 

criativa, gerando impulsos novos e novas iniciativas no processo educativo. A união 

dessas cinco “estrelas condutoras” é a base de toda proposta pedagógica 

elaborada por Pe. José Kentenich e aplicada hoje, não somente no Colégio Mãe de 

Deus, mas em todos os outros seis Institutos de educação espalhados pelo mundo. 

Outro aspecto a se destacar é o fato de que toda a Obra Internacional de 

Schoenstatt, e isso inclui também a Pedagogia de Schoenstatt, tem sua base na 

figura de Maria, que para Kentenich é como nossa Mãe e Educadora, e devemos 

nos reconhecer como filhos dessa Mãe, que nos aproxima e nos leva até Deus. 

Kentenich (1984, p. 89) a respeito disso acrescenta: 

 
Acho quase impossível para o homem moderno permanecer 
religioso, abri-se ao divino, se não se apropriar da atitude da Mãe de 
Deus. Ela é a receptividade personificada e tem o carisma de 
transmiti-la a todos os seus filhos. Cumpre reconhecer esta tarefa na 
pessoa da Mãe de Deus, mesmo que seja difícil. 
 

É através do carisma da Mãe de Deus e de toda a devoção e trabalho 

desenvolvido pelo fundador Pe, José Kentenich e pelas Irmãs de Maria de 
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Schoenstatt que a Pedagogia de Schoenstatt se estabeleceu no século XX e ainda 

hoje permanece atual, não somente aos olhos dos cristãos, mas diante das 

necessidades do mundo pós moderno, que carece de uma pedagogia que se 

fundamenta na espiritualidade e na autoeducação, que torna o indivíduo um 

cidadão construtor de si mesmo, dinâmico e criativo no seu ser e no seu agir. Um 

ser humano que carece de vínculos de amor, de aliança com Deus e de um ideal 

que norteie a sua essência e seu existir. As benções e o compromisso estabelecido 

com a Mãe de Deus podem ser observados nos relatos das práticas de Pe. José 

Kentenich na “Primeira Ata de Fundação do Movimento de Schoenstatt” 

(KENTENICH, 2014b, p.10), nas quais constavam:  

 
b. Compromiso de María (11 y nota Nº 2)  
1. Se establecerá en la Capillita.  
2. Distribuirá desde allí abundantes dones y gracias.  
3. Atraerá hacia sí los corazones jóvenes.  
4. Los educará.  
5. Hará de ellos instrumentos aptos.  
6. Y, con ellos, en la medida que éstos se abandonen “en su mano” 
emprenderá un movimiento de renovación.  
 

Com base nas “estrelas condutoras” da Pedagogia de Schoenstatt e 

inspirados pela devoção à Maria o Colégio Mãe de Deus buscava orientar as 

definições curriculares do período. Este processo é marcado pelo predomínio de 

novas ideias que acabam por obrigar os colégios confessionais a se renovarem. 

Havia a necessidade da renovação dos métodos sem abrir mão dos objetivos 

reliogiosos. Saviani (2005, p. 16):  

 
Vê-se, assim, que o predomínio das ideias novas força, de certo 
modo, a renovação das escolas católicas. A questão que estava em 
pauta era, pois, renovar a escola confessional sem abrir mão de 
seus objetivos religiosos. Para os colégios católicos, cujo alunado 
integrava as elites econômica e cultural, era, mesmo, uma questão 
de sobrevivência. Com efeito, com o predomínio do ideário 
renovador, as famílias de classe média tendiam a usar como um dos 
critérios de escolha da escola para seus filhos, a sintonia 
metodológica com as novas idéias pedagógicas. A Igreja 
necessitava se renovar pedagogicamente, sob o risco de perder a 
clientela. O caminho que a Igreja Católica encontrou para responder 
a essa exigência foi assimilar a renovação metodológica sem abrir 
mão da doutrina. 
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Desta forma o Colégio Mãe de Deus buscava adequar o seu currículo tendo 

em vista as exigências da elite econômica e cultural, porém sem perder sua 

identidade religiosa, mas adequando-se as necessidades do período. 

Considerando o período de consolidação do Colégio que ocorreu entre as 

décadas de 1930 e 1940, o enfoque deste trabalho direciona-se para a estrutura do 

currículo do curso ginasial que começou a ser implantado a partir de 1948. Nas 

pesquisas realizadas nos documentos do Colégio Mãe de Deus identificou-se que 

os materiais disponíveis a esse respeito correspondem aos anos de 1952 em 

diante. Desta forma, procurou-se focalizar a discussão para os documentos 

disponíveis relativos ao período entre 1952 e 1960. 

No ano de 1947 o Colégio Mãe de Deus criou o curso ginasial, como já 

citado anteriormente, para atender às demandas da sociedade londrinense da 

época. A primeira turma a iniciar o curso ginasial no Colégio foi composta por 48 

alunas, matriculadas para o ano letivo de 1948. Bertan (1991) destaca que o curso 

ginasial estava em conformidade com a Reforma Gustavo Capanema4, a Lei 

Orgânica do Ensino Secundário, cujas finalidades eram: formar a personalidade 

integral do adolescente, acentuar e elevar, na formação espiritual a consciência 

patriótica e humanística e dar preparação intelectual geral que possa servir de base 

de estudos mais elevados de formação especial. Bertan (1991, p. 53) aponta: 

 
Há uma certa afinidade entre o que é estabelecido na legislação do 
ensino secundário e o que é proposto pelo colégio. Essas 
finalidades são trabalhadas com os conteúdos desenvolvidos em 
sala de aula, por meio dos programas das disciplinas, que já vinham 
organizados por comissões especiais designadas pelo Ministério da 
Educação. Tudo já vinha pré-estabelecido, cabendo à escola 
simplesmente executar, de forma obediente e submissa. O currículo 
era uma cópia daquilo que se estabelecia a Lei Orgânica do Ensino 
Secundário. 
 

É importante destacar que neste período os debates a respeito da 

educação brasileira estavam acirrados, uma vez que a Constituição de 1946 previa 

a criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, o que 

impulsionou diversos posicionamentos de setores da sociedade, incluindo as ideias 

de renovação curricular que será definida apenas na Lei 4.024/61 (BRASIL, 1961). 

Sobre essa renovação curricular Bertan (1991, p. 53) acrescenta: 

                                                
4
 Reforma Gustavo Capanema: Nome dado às transformações projetadas no sistema educacional 

brasileiro em 1942, durante a Era Vargas, liderada pelo então Ministro da Educação e Saúde, 
Gustavo Capanema. 
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Com a Lei 4.024/61, quando houve uma intensa polarização 
ideológica entre grupos privatistas e grupos defensores da escola 
pública, apesar do elenco das disciplinas obrigatórias, as escolas 
passaram a usufruir maior liberdade de ação na elaboração da 
grade curricular, nos programas e nos processos de avaliação. 
 

Em análise inicial da grade curricular do Colégio observa-se uma série de 

disciplinas que deveriam ser trabalhadas para a formação da estudante ginasial. O 

quadro abaixo destaca que entre 1952 e 1960 ocorreram poucas mudanças nas 

disciplinas ministradas. 

  

CURSO GINASIAL – GRADE DE DISCIPLINAS 
 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

PORTUGUÊS          

FRANCÊS          

MATEMÁTICA          

CIÊNCIAS          

HISTÓRIA          

GEOGRAFIA          

DESENHO          

EDUCAÇÃO FÍSICA          

          

ECON. DOMÉSTICA          

TRABALHOS MANUAIS          

          

LATIM          

RELIGIÃO          

CANTO ORFEÔNICO          
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As disciplinas básicas que compõem o currículo do Colégio Mãe de Deus 

no período de 1952 a 1960 compunham a maioria dos currículos das escolas 

públicas e privadas da época, nota-se que não há grandes diferenças, com 

excessão do Frânces que variava de acordo com algumas instituições. Vê-se 

claramente também que há disciplinas relacionadas à formação da mulher que são 

Economia Doméstica e Trabalhos Manuais, tais disciplinas marcam o caráter de 

educação feminina do Colégio Mãe de Deus que deveria formar boas esposas, 

mães e exemplares donas de casa. Destacam-se também as disciplinas específicas 

relacionadas ao caráter religioso e típicas de um colégio confessional católico que 

são o Latim, Canto Orfeônico e Religião. Em relação ao ensino religioso, Bertan 

(1991, p. 54) destaca: 

 
Para todas as alunas que estudavam no Colégio, a disciplina de 
religião era obrigatória, independente do credo, assim, no 
transcorrer do ano letivo, as festas religiosas eram celebradas 
solenemente e com a partitipação das alunas. 
 

Percebe-se que o ensino religoso não era somente uma disciplina no 

currículo do Colégio Mãe de Deus, mas caracterizava, acima de tudo, uma prática 

diária, marcada por celebrações, festas solenes e permeada de significados em 

todos os acontecimentos do ano letivo. Destacam-se também as consagrações a 

Nossa Senhora, realizadas pelas turmas ginasiais que durante o ano letivo 

buscavam um Ideal como turma e consagravam-se à Mãe de Deus. 

Outro aspecto relevante em relação ao ensino ginasial segundo Bertan 

(1991) era que para ingressar no ensino ginasial a aluna deveria satisfazer as 

seguintes condições: ter pelo menos onze anos completos, ou completar até o dia 

30 de junho; ter recebido satisfatória educação primária e ter revelado, em exame 

de admissão, aptidão intelectual para estudos secundários. Destaca-se que o 

exame de admissão era condição para o ingresso no ensino secundário, 

funcionando mais como para diminuir a demanda de alunas no ginásio, já que não 

havia o número suficiente de vagas para todas as alunas, sendo assim era preciso 

selecionar as “melhores”. 

A partir desta análise do currículo do Colégio levanta-se a hipótese de que a 

renovação expressa pela Pedagogia de Schoenstatt se dava através das práticas 

cotidianas do Colégio Mãe de Deus nas salas de aula, celebrações, festas solenes, 

nos corredores do Colégio e demais atividades realizadas. Ressalta-se que a 



53 

 

Pedagogia de Schoenstatt era organizada pelo seu fundador Pe. José Kentenich 

por meio de práticas como as que foram coletadas entre os documentos do 

Movimento de Schoenstatt.  

Por outro lado, da análise empreendida no currículo, considera-se que as 

disciplinas não expressam claramente o ideal de renovação proposto pela 

Pedagogia de Schoenstatt e pelo Colégio Mãe de Deus, pois tais fatos não puderam 

ser comprovados nos documentos curriculares, já que no período analisado de 

1952 a 1960 o Colégio Mãe de Deus não era obrigado a elaborar um documento 

com a proposta pedagógica implantada, sendo assim não pudemos analisar tais 

práticas, pois não havia documentação disponível.  

Porém, mesmo sem comprovação documental da renovação proposta pela 

Pedagogia de Schoenstatt acredita-se que o Movimento de Schoenstatt em si já 

expressava ideais de renovação, tendo em vista que surgiu em meio ao caos da 

Primeira Guerra Mundial e influenciou toda uma sociedade que necessitava de 

amparo espiritual e ideais cristãos de vida, esperança, amor ao próximo e 

comunhão com a Mãe de Deus, tais ideais se tornaram tão expressivos que 

acabaram por chegar a diversos países por meio das missões realizadas por padres 

e Irmãs de Maria de Schoenstatt, chegando a América Látina em meados da 

década de 30 e fixando-se no norte do Paraná, na cidade de Londrina, por meio do 

Colégio Mãe de Deus e moldando toda uma história que hoje já completa 78 anos 

de inúmeras conquistas tanto no campo educacional como para a sociedade 

londrinense. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa permitiu a análise da complexa temática abordada neste 

trabalho que foi a Obra Internacional de Schoenstatt e o seu desdobramento no 

campo educacional com a Pedagogia de Schoenstatt, tendo em vista o processo de 

renovação que ocorreu na sociedade europeia e brasileira na primeira metade do 

século XX. Sendo assim, destacou-se a participação dos movimentos educacionais 

e das correntes filosóficas como primordial para esse processo de renovação social, 

política e econômica que ocorreu no século XX. Fez-se isso ao longo de três 

capítulos que compõem o trabalho. 

No primeiro capítulo abordou-se a Europa no início do século XX e as 

transformações sociais, políticas e econômicas do período, dando destaque para 

algumas das perspectivas teóricas e filosóficas que marcaram o processo de 

consolidação do Movimento de Schoenstatt direta ou indiretamente. Destacou-se 

neste capítulo o Positivismo, Socialismo e Hermenêutica como fundamentais para 

compreender os ideiais do século XX, em especial os ideais da Doutrina Social da 

Igreja Católica. Ainda neste mesmo capítulo, na segunda parte, analisou-se o Brasil 

no início do século XX e a renovação política, social e educacional do período, tais 

ideais de renovação que foram expressos por movimentos educacionais, em 

destaque a Escola Nova como principal movimento da década de 30. Também se 

fez relevante abordar sobre esse período de 1930, pois foi quando o Movimento de 

Schoenstatt chegou ao Brasil, mais especificamente no norte do Paraná, na cidade 

de Londrina. Sendo assim, ao longo do capítulo fez-se uma análise contextual 

dessas concepções filosóficas e pedagógicas. 

Em seguida, no segundo capítulo abordou-se a trajetória do Movimento de 

Schoenstatt dando destaque brevemente para a biografia do fundador da Obra 

Internacional de Schoenstatt, Pe. José Kentenich. Após compreender um pouco 

sobre a história do fundador e de como foi a criação do Movimento deu-se ênfase a 

educação expressa pelo Movimento de Schoenstatt por meio da Pedagogia de 

Schoenstatt. Neste mesmo capítulo se tratou sobre as Irmãs de Maria de 

Schoenstatt e da vinda do Movimento para o Brasil, tendo em vista que esse 

processo deu-se através das missões realizadas no período de 1930 quando as 

Irmãs chegaram ao norte do Paraná, mais especificamente em Londrina e fixaram 
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moradia com o intuito de criar um instituto de educação, o Colégio Mãe de Deus, 

colégio esse que vai expressar a Pedagogia de Schoenstatt. 

Por fim, no terceiro capítulo abordou-se especificamente a Pedagogia de 

Schoenstatt, considerando que esta foi expressa através do Colégio Mãe de Deus. 

Fez-se então a síntese dos primeiros anos de consolidação do Colégio Mãe de 

Deus na cidade de Londrina nas décadas de 1930 a 1940, entendendo o contexto 

brasileiro e londrinense do período. Destacou-se também os conceitos teológicos e 

filosóficos que norteiam a Pedagogia de Schoenstatt, entre eles as cinco “estrelas 

condutoras”. Ainda neste capítulo fez-se uma análise do currículo do curso ginasial 

do Colégio Mãe de Deus nos anos de 1952 a 1960.  

Os objetivos propostos no início deste trabalho foram os de compreender a 

inserção do Movimento de Schoenstatt no processo de renovação da sociedade em 

geral e da educação em específico, ocorrido na primeira metade do século XX, com 

destaque para a consolidação da Pedagogia de Schoenstatt no Colégio Mãe de 

Deus na cidade de Londrina; analisar o contexto de surgimento do Movimento de 

Schoenstatt na Europa em relação às correntes filosóficas e o processo de 

renovação da Igreja Católica entre os anos de 1891 a 1961; destacar a estruturação 

do Movimento de Schoenstatt na Europa e no Brasil, em especial a atuação do 

fundador Pe. José Kentenich e das Irmãs de Maria de Schoenstatt na disseminação 

do Movimento no Brasil e em Londrina e; identificar o ideário pedagógico do 

Movimento de Schoenstatt e suas implicações na proposta pedagógica curricular do 

Colégio Mãe de Deus. Conclui-se que tais objetivos foram alcançados no decorrer 

deste trabalho como já destacou-se anteriormente na composição de cada capítulo. 

Justificou-se abordar neste trabalho a Pedagogia de Schoenstatt por ser um 

movimento pedagógico de grande influência na história da cidade de Londrina, e 

que teve como base uma educação cristã pautada na formação integral do 

indivíduo. 

Considerou-se relevante tratar deste movimento pedagógico pois trata-se 

de uma pedagogia pouco estudada dentro do curso de graduação de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina – UEL, sendo assim, verificou-se o pouco 

conhecimento de tal proposta pedagógica entre as acadêmicas. Considera-se 

também que, pessoalmente, a Pedagogia de Schoenstatt influenciou minha história 

desde os primeiros anos de minha infância, e como fruto desta pedagogia, que 

considero renovadora, tenho hoje a gratidão de poder elaborar este trabalho que 
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reflete minha perspectiva de educação e meu direcionamento como futura 

educadora cristã. 

A partir deste trabalho novos questionamentos surgiram no decorrer desta 

pesquisa, questionamentos esses que não puderam ser respondidos ou abordados 

neste trabalho pela limitação de tempo e pela delimitação temática proposta na 

pesquisa. Sendo assim, considera-se que outros trabalhos se fazem necessários 

para abordar mais profundamente a Pedagogia de Schoenstatt dando ênfase nas 

práticas pedagógicas propostas pelo Colégio Mãe de Deus, tendo em vista que esta 

pesquisa não tinha como foco analisar a prática do Colégio, mas sim, as 

implicações da Pedagogia de Schoenstatt e do ideário pedagógico na proposta 

curricular do Colégio Mãe de Deus. 
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